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ВОВЕД

Во современите меѓународни односи државите настојуваат да ја 

обезбедат својата псрспсктива низ нромоцијата на своите политички и 

општествени вредности. Оние држави кои тоа го прават помалку успешно 

ризикуваат да ја загубата својата моќ. честопати независноста, а понекогаш и 

опстојувањето. Мсѓутоа, превземањето мсрки и активности да се заштитат 

овие вредности. со себе носи ризик од конфликт со другите држави но постои 

опасност од избувнување на конфликт во рамките на сопствената држава.

Општеството, организирано во држава, функционира преку 

организација која е регулирана со Устав и институции кои произлегуваат од 

неа. Покрај многуте институции во државата функционираат уште многу 

недржавни и други организации, институции и слично, но за одбраната 

најбитни се државните институции. Од друга страна луѓето со нивното 

минато, традиции, историско-социолошко наследство и слично, често 

донесуваат прописи (закони и сл.) кои не секогаш се доволно прецизни и 

конзистентни едни со други што често доведува до несохринизираност на 

акциите во одредени области. Во сфсрата на безбедноста и одбраната тоа с 

најочигледно и најизразено, бидејќи истата сс протсга во ситс организирани 

делови на државата и ги засега рсчиси сите нејзини граѓани. Од 

оргаиизираноста односно нсорганизираноста на систсмот на одбрана можат 

да зависат и човечки животи, иа затоа е потрсбно уште во мир добро 

коордннмрањс на активностите за да може да се избеге евентуална криза, а со 

тоа крајниот резултат да биде мсрен во големи човечки и материјални загуби. 

Безбедноста, до скоро имаше само воено-политичко значење, a cera вклучува 

и други аспекти и до неа се доаѓа како резултат на долготраен процес на 

изградба на довсрба, конструктивно учење и институционализација на 

колективната акција.
Денес се смста дека војната побргу може да се изгуби заради 

доцнењето во проценките на состојбата од страна на политичкиот врв, 

вклучувајќи ја и самата координацијата на пооделните актери кои се
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ангажираат за извршување на одредени безбедносни задачи, отколку од 

недостаток на благовремени информации кои укажуваат на војна или 

неподготвеност на безбедносните структури. Следствено на тоа. покритичен 

момент за подготовките за одбрана од евентуална војна или справување со 

криза е одлуката и начинот на остваруваље на координација на политичкиот 

врв. која не секогаш е благовремена. Прерано нли предоцна донесена одлука 

на политичкиот врв може да биде опасна и пресудна. Непостоењето 

координација мсѓу државните органи може да доведе до рсдица негативни 

ефектп во процесот на планирање и остварување на активноститс поврзани 

со безбедноста н со одбранага на земјата, а со тоа и во процесот на 

донесување клучни одлуки.

He е сеедно на кој начин носителите на клучнитс функции во државата 

размислуваат односно како гледаат н ги интерпрстираат јавните проблеми и 
на каков начин реагираат на нив. He е сеедно ни тоа како тие се однесуваат 

во самиот процсс на креирање. а потоа и на спроведување на политиката за 

одбрана. Ниту пак е небитсн одговорот на прашањето што од нив може да се 

очекува да направат при кризни ситуации. Од друга страна пак, останува 

отворено прашањето како размислуваат и се однесуваат при кризни 

ситуации, како го доживуваат минатото и како ја доживуваат и дефинираат 

сопствената одговорност која е поврзана најчесто со нивната улога во таква 

ситуација, но и за она што сс случува околу нив. Ако нивниот ангажман не 

може да придонесе кон надминување на одредени проблеми тогаш тие се 

приморани својата ментална енергија ја користат за барање оправдувања за 

неуслесите и за јалово опишување на тешкотиите во кои западнале или пак за 

барање решснија за проблемите со кои се соочуваат.

За да може да се понуди кохерентно објаснување кое ќе биде 

приспособено за изучување на сложсните сгруктурни, институционални, 

социјални и други промени кои ја от'оваруваат нашата држава, нашето 

стојалиште е дека најдобрата основа за анализа е истражувањето на 
координацијата на државните органи и воопшто на бсзбедносната заедница 

која сс покажа како доста чувствителна за време на кризата во 2001 година.



кога Македоннја бсше втурната во конфликт. Република Македонија се 

соочи со реална криза каде се појави потреба од нејзино менаџмрање. но не 

постоеше институционално решение кос ќе ги обедини рссорите за 

поефикасно справување со кризата.

Предмет на исгражување во докторската дисертација беа државните 

органи и како тие ги координираат активностите во областа на безбедноста и 

одбраната. Оттука, истражувањето на координацијата во рамките на 

ироектот „Координација на државнитс органи во функција на ефикасна 

одбрана и евроатлантските интеграции" се движеше во правец на 

согледување на некои општи тенденции во односот меѓу координацијата и 

државните органи. Сегментот прашања што no тој повод е анализиран во 

овој труд е no контекст на соглсдувањето дали и како се остварува 

координацијата меѓу државните субјекти за прашањата од националната 

безбедност и одбрана. Ако ги разглобиме овие прашања, би можеле да ги 

очекуваме следниве согледувања на поставениот проблем; постоење или 

нспостоење на координација и лоцнрањо на проблемот и давање преиораки 

за подобрување на координацијата.

Докторската дисертација во основа има намсра да укажс на некои 

нсзавршени работи кои треба да се завршат на полето на националната 

координација во областа на безбедноста и одбраната -  прашањс кое беше 

доста чувствително посебно во 2001 година. што директно се рсфлектираше 

врз ефикасноста на одбранбено-заштитниот и безбедносниот систем во 

Република Македонија.

Периодот послс завршувањето на конфликтот од 2001 година е една 

вре.менска рамка која ќе ни биде репер во нашите настојувања на проблемот 

да му пријдеме со фактот дека Република Македонија во периодот по 

завршувањето на воениот конфликт се наоѓа во една видоизменета 

општествсно-политичка. безбедносна и економска состојба, која во голема 

мера ги модифицира не само случувањата на полето на безбедноста и 

одбраната. туку ја модифицира и свеста на македонскио г граѓанин и неговпте 
ставови по прашањата од општестпено значен.е.
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Истражувањата за координацијата на органите на државната власт во 

сферата на безбедиоста и одбраиата подразбираат дефиниран интерес и 

подготвсност за сфикасна соработка на клумните носителн на овластувања во 

домснот на нациоиалната безбедност. Притоа трсба да сс нагласи и да се има 

предвид дека се работи за ко.мплсксни истражувања и за мошнс осетлива 

нроблематака од витално значење за државата.

Концепциската замисла на докторската дисертација „Координацијата 

на државните органм во функција на ефикасна одбрана и евроатлантскитс 

интеграции" е поставена така. да одговори на поставените задачи н да ги 

исполни поставените цели. Цслитс кон кои беше првично насочено ова 

истражување беа следните:
> да се утврди степенот на координација односно нспостоење на 

координација и како таа влијае на конкретната ситуација во 

Рспублика Македонија:

^  утврдување на фактичката состојба во органитс на државната власт 

од значење за системот на национална безбедност на планот на 

раководсљето, екипираноста, организациската структура итн:

> државните органи и иачинот на кој тие ги координираат 

активностите за подобрување на офикасноста на системот на 

одбраната;
> утврдување на основните фактори кои доведуваат до непостоење на 

координација и соодвстно на тоа да сс одредат факторитс кои 

влијаат за подобрување на координацијата во смисла на 

иодобруван.е на степенот на ефикасност на одбраната. како и 

фактормтс кои придонесуваат за побрзо интегрирање во 

свроатлантските структури;
> врз основа на добиените сознанија да сс понудат решенија за да сс 

подобри местото и улогата на државните органи и нивнити 

надлежности во рамките на еден практичен модсл на ефикасна 

одбрана и пофункционално поврзување со евроатлантските 

структурп:
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'г да сс направи компарација со пооделни државн-членки на НЛТО за 

да се види како кај нив е решена координацијата на системот на 

национална бсзбедност;

'г- да сс анализираат некои од соседните држави и начинот како се 

остварува националната координација на полето на безбедноста и 

одбраната.

За постигнување на посочените цели беше планирано да се изврши 

следното:

1. Анализа на овластувањата што конкретните државнп органи ги 

имаат во домснот на одбраната;

2. Анализи и интерпретација на податоци (добиени со 

нестандардизирано интервју) кои ќе бидат ограничени на 

дескриптмвно ниво и инференцијална статистичка обработка со 
скспликација. со правеље на претходна селекција и категоризација 

во зависност од претходно утврдсните критериуми (потполн 

консензус, неутралност);

3. Синтеза на сознанијата и искуствата на поодслни држави поврзани 

со координацијата на бозбедносната заедница.

Реализацијата на наброените анализи требаше да даде одговори на 

следните прашања што логично произлегуваат од поставените цели на 

истражувањето:

-  дали координираноста на државните органи ќе придонесе да се 

зголеми способноста истите да можат да одговорат на новите 

предизвици што неминовно ги наметнуваат внатрешните но и 

меѓународните состојби и процеси;

-  кои се начините за перманентно подобрување на начинот на кој сс 

остварува самата координација и кои чекори треба да се превземат 

во перспектива за да се подобри истата;

-  што треба да се превземе за подобрување на нивото на координација 
на активностите во функција за наша побрза интсграција во 
евроатлантските структури;
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-  дали одредени решенија на пооделни државм на полето на 

националната координација се прифатлнвн и за нашата држава.

Понатаму се пристапи кон:

□ консултирање на релевантна литература;

□ изготвувањс на инструменти за анализа на трстираниот проблем и 
потсетници за разговор со нспитаницитс;

□ спроведупаи>е на истражувањето.

Во обидот да ги изнесиме првичните констатиции од истражувањето, 

би упатиле на следново:

-  координацијата на системот на национална безбедност во Република 

Македонија и понатаму останува многу болно и чувствително 

прашање;

-  не постои интегриран пристап на државните институции кој би го 

зголемил колективниот наиор на државата за поскорешно 

зачленување во евроатлантските интеграции.

IX



1. КООРДИНЛЦИЈЛ

1.1 ОПШТО ЗА КООРДИНАЦИЈЛТА

Од постанокот на човековото општсство до денсс, самата ирирода на 

онштествениот жнвот создава спонтани автономни социјални мсханизми 

прску кои се одвива и обезбедува развитокот на онштествените односи. 
Примарнитс огаитсствсни групи развиваат спонтани регулативи, 
координации и други механизми на усогласување на поединцитс во цслината.1

Силните промени кои сс евидентни во сите сегменти на општеството 

можат да се следат и да се осмислат само преку институцните на системот во 

чии рамки треба да се остварува и основната функција која сс однесува на 
обезбедување на мирот и стабилноста на државата. Извршувањето на таа 
функција подразбира и да се наметне иотребата од концентрација на 

материјали и човечки потенцијал, иотреба од координација, поврзувањс и 

насочување на многубројните знаења и умешности, ефикасна употреба и 

распорсд на времсто во однос на човечкнте актнвности и особсно потребата 

од организирано рсализирање на поставените цсли.
Координацијата има за цсл повторно да ги интсгрира дсловите на 

задачнтс кои билс разделени со подслбата на работата. Координирањето сс 

однесува на акцијата и се случува во временска димснзија. Подслбата на 
работата ја дсли работата на делови со кои треба да се извршн вкупната 

задача на серија поврзани работи. Координирањето сс случува во временска 
димснзија, бидејќи сден вид на работа треба да се изврши пред следната да 

можс да биде извршена.

Потребата за организација п координација на планираните активности 

мсѓу извршителитс на определени функции с повеќс од евидснтна зошто 

отсскогаш од развојот на најмалитс човекови заедници во кои се одвивал 
секојдневниот живот, па се до најмоќнитс институции во соврсмената 
цивилнзацнја. фсноменот на организацијата и координацијата е основна 

рационална претпоставка за нивно постоење.

1 Видн: Чокрсски Т.. Организиционо општество. НИО Студснтски збор. Скопјс, 1995.22
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Координацијата го обезбедува фушсционалното поврзување на 
деловитс едни со други. Коордиаацијата во институцијата треба да бнде 
постојана, позната и најчесто формална врска прску која поединцитс 
ко.муницираат со институцијата и меѓу себе, со чија помош сс обезбедува тек 

на информацијата и потребните пораки нсопходни за функционирање на 

соодветната институција. Истата треба да овозможи ситс задачи и улоги да 

можат непрсчсно да сс иолзуваат.

Координацијата произлегува од мсѓузависноста на компонентитс на 
институцијата. Во некои институции координација се постигнува преку 

стандардизација која воспоставува рутина и правила што секоја 

организациона единица и секој посдинец во него ги присилува на дејност да 

функционираат на ист и постојан начин. Координација преку стандарди нема 

потрсба од чссти комуникации, од голем број рсшенија за време на 
специфичен исриод на операциите.* 3 Таа повеќе нлн помалку гн слиминира и 
разните конфликти што на разни нивоа искрснуваат во организацијата. Од 

многубројните конфликти, природно присутни во сложената структура на 

организацијата, три посебно сс однесуваат на координативниот процсс, а тоа 
се: конфликт на лични интсреси п интереситс на организацијата односно 
делот на организацијата, второ, конфликт на интсрссите на разните делови 
од структурата и трсто, конфликт на интсрссите на целата организација. 

Координацијата не може да ги реши конфликтнитс состојби што имаат 

иодлабока социјална задннна, туку до извссск степен ги ублажува и 

поуспешно ги разрешува оние што произлегуваат од сложеноста на 
организационата активност.3

Во самиот процсс на лзвршување одрсдени активности своевидна 

улога има и менаџерската функција.
Мснаџерската функција се јавува како своевиден катализатор, кој 

преку координацијата ги канализира судирите на различните интереси и ги 
насочува кон општата цсл на институцијата. Во тој процес, кој е негативен за

Ј Thomson Ј., Organization in Action, McGraw Hill, New York, 1967, p.5
3 Види: ЧокрескиТ., ОрГанизационо општество. НИО Студентски збор. Скопјс. 1995. 109-110
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усиехот на сите, едноставно, подобрувањсто на координацијата може да ги 

елиминира негатнвните појави кои произлегуваат од судирот на интересите. 

Во спротивно, практиката покажува дска доколку координацијата не успсс, 
иднината на институцијата с хаосот и падот, од кој никој нсма интсрес.4 *

Менаџерите ја остаруваат коордннацијата на два начина: прво. тие 

добро го потпомагаат координнрањето преку адекватна организациона 

структура и избирање способни и извсжбани поединци, понатаму преку 

објаснување на интегралните планови и програми кои подредените ќс ги 

извршуваат, како и воспоставување средства за опрсдслување дали плановнтс 
и програмите сс извршсни адекватно. Второ, тис трсба да се убедсни дека 
нивнитс подредсни ги разбираат принципите на координирање и важноста на 

дслување во согласност со ннв/

Координирањето функцнонира погрешно и нссфикасно поради 

нсколку причини за тоа: избор на погрсшна личност за соодветно место, 
несоодветно искуство, слаба комуникација, неефикасна контрола илн неуспех 
во создавањето на адскватни систсми и постапки.6

Од личноста која ќс бидс назначсна како коордннатор во голема мерка 

зависи ефикасноста на функционирањето на самиот систсм, организација и 

сл.
Спорсд Б.Шуклев за да може личноста што е определена ефикасно да 

ја врши координацијата мора најнаиред да размислува за следните работи7:
1. да ја посдностави организацијата;

2. да ги хармонизира програмите и постапките;

3. да опрсдсли подобри методи за комуницпрање;

4. да иницира доброволна координација;
5. да овозможи координирање прску водење на кадрите.

i Гоцсискн Т., Обризовен ж/шџмент, Македонска рнзница, Куманово, 1997, 319
’ Hiomas A. Petit: Fundamentals o f Management Coordination, New York, 1975, p.52
6 Thomas S. McAlpinc: The Process of Management. Business books limited, London, 1973, p.43
7 Шуклев Б.. Менаџмент, АД ГИТ Гоце Делчев. Скопје. 1998.214

12



Постојат голем број на фактори кои влијаат на самата координација. 
Како најчести фактори кон влијаат на координацијата се споменуваат:

1. посредничката положба на оддсленисто за координираље;

2. влијанисто на координаторот;

3. наградувањето на координаторот за непосредното извршување;

4. високото влијанис на организацијата;
5. влијанието на определеното ниво;

6. начинот на решавање на конфлнктите.

Значењето на координацијата сс огледа во тоа што таа го организира и 

го ангажира човечкиот потенцијал и другите материјални средства намснсти 
за потерсбитс на институцијата; го обезбедува креативното и осмислено 
поврзувањс на оиредслсни проекти кои се намснети за развојот; понатаму 

ефикасно и организнрано го програмира времснскиот фактор. но здружува и 

луѓс кои поссдувааг определсни знаљсња од различни профили од чија 

размсна на информации во голема мера зависи исполнувањето на 
конкретните задачи.

За остварувањс добра координација потребно е члсновите да можатда 
се надоиолнуваат во реализирањсто на заеднички поставената дел. Некои од 

генсрализациите можат да бидат сумирани во следното:

1. Високата реализација многу повсќе и многу почесто зависи од 

заедништвого на мнозинството, отколку малите интерпсрсонални 
интеракции;

2. Малитс групи настојуваат да бидат супериорни над големите кога 

матсријата сс иосветува на формирањето на мислењето; 

поголемите настојуваат да бидаг подобри кога е пожелно најбрзо 

да се отфрлат нскоректните иредлози;
3. Тсндснцијата за разлика од договорот сс намалува за сметка на 

порастот во нејзините димснзнн;
4. Подобра и послободна дискусија донесува и подобри резултати. 

Секоја забелсшка на членовито треба да биде разгледувана според
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нивнитс сопствени мерила и секој треба да сс чувствува слободен 

да го каже своето мислење јавно пред сите членови од групата, 
дури и ако тоа сс однесува па него лично, односно е дел од неговата 
приватност.

5. Проучувањето на разликитс трсба да бидс поплодоносно за 

разлика од договорот како заокружен крај од дискусијата.8

Практнката покажува дека координативната функција с поуспешна 
таму каде постојат соврсмени субјскти со искуство, кадс активноститс се 
одвиваат плански, според однаиред утврдсн редослед, односно, кај субјскти 

без искуство, координативната функција се одвива отежнато, непостојано и 

без особсни резултати.

Оттука, без постоење на постојани напорп во насока на 
координацијата, нзвссно е иреклопувањето и дуплираљето на работата и 
работењсто во вкрстени цели.9

Идсалната организација според Вебер. во која човекот на врвот можс 

да донесува одлуки со сигурност дска групитс под него ќс се трудат со 

прецизност и брзина ла ги реализираат иститс, се уште претставува цел на 
многу практични рсализатори. Многу од нив го прифаќаат неговото 
глсдиштс дека организацијата мора да сс базира на (1) специјализација, (2) 
хиерархија на авторитет, (3) правила, (4) иретставителност, и (5) мснаџсри 
обучсни за нивнитс задачи.

Мсѓутоа, Вебер не посветува доволно вниманис на потребата за 

координација, вообразувајќн дска таа може да биде постигната со 
хиерархнјата на менаџеритс и иочитувањс на правилага. Така, ако А е над Б 
и Ц, тогаш А ќе можс да ја координира работата на Б и Ц, а неговата работа 

и на другитс на негово ниво би била координирана од нивниот заедничкн 

претпоставен. На хартија ова е многу логично, но во пракса издвоеното

ѕ John Cohen. Humanistic Psychology, George Allen & Unwin, Ltd.. London, 1958, pp. 141-154
4 Emest Dale. Management: Theory and Practice. Me Graw - Hill Book Company. 1965, 301
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значен.е на координацијата често се покажало како неадекватно и 

спсцијалните систсми сс наоѓаат во ситуација да кружат околу проблемот.

1.2 ДЕФИНИРАЊЕ НА КООРДИНАЦИЈАТА

Координацијата сс одвива од инстнтуција до институдија, од човск до 
човек. Во организацијата постојат повеќе приемници на иораки. а помалку 
емисари (извори) на комуникациони ироцеси. Kora комуникациитс сс 

простираат неправилно низ разни делови на организацијата постои потрсба 

за нивно координирање.10

Одделните елсменти и субјекти на организационата структура за 
рационално и успешно остварување на функцијата па целата организадија 
мсѓусебно ги координираат своитс активности. Координадијата е основа и 

фундамент за оистанокот и за успешното функционирање на секоја 

организадија. Координацијата ја обсзбедува динамдчката рамнотежа на 

организацијата иреку заемното поврзувањс на нејзините компсненти. 

Коордднацијата се одвива во сдте дсјности на одделшгге дслови или 
иосдинци. Најчесто координативната улога и припаѓа на раководнага 

односно уиравната сдиница и прстставува една од најважните улоги.

Во институциите секојдневно се вршат мноштво активности кои ги 

извршуваат органдзаторите, соработницитс, уиравувачите, помошно- 

техничките кадрд и други. Ефикасното извршување на овис активности 
зависи од тоа дали постои усоглассност д синхрондзнраиост помеѓу 

вршењето на бројни активности. како и помсѓу самитс извршитсли. што во 

литературата с познато под поимот координација.

Поимот координација потекнува од лагинскиот збор цоординаре и 

означува усогласување на повсќе дејности заради поуспешно работење н 

остварување одредени цели.11
Координацијата с дефднирана на различни начини.

10 Harold Gustzkow, Communication in Organization, Handbook of Organization, cd. March J„ Rand Me 
Nally Company. Chicago. 1965. p.537-538
11 Љ.Микуновиќ. Современ лексикон на стрипски зборови и изрази. Иаша книга. Скопје, 
1990.330 '
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Така. според И.Симеонов координирањсто с онаа иостојана осмислена 
дсјност во управувањсто во институцијата, преку која се виесува хармонија. 
паралелност, пропорционалност и ригмичност во работата на извршителитс, 

со цел да сс постигне посакуваниот рсзултат во строго оирсдслсно време.12

Според Џ.Муни координирањето сс смета како посебна функција на 

менаџментот и тоа може да се дефинира како точно доведување во рсд на 
напорот ма групата за да се обезбсди единство на акцијата следсјќи ја 
општата цел.13

Џ.Мајнср смета дека координацијата значи синхронизирање на акциитс 

на луѓето во организацијата, а додека сдна од главните цсли на секој 

мснаџмент е да оствари таква синхронизација. Координираљсто сс дефинира 

и како процес на управување со конфликтнте со цел да ги спречи да постанат 

жсстоки и да го прекинат остварувањсто на задачите.14 Од ова сс глсда дека 
координацијата има големо значсње за опстанокот п за успешното 
функционирање на секоја институција, односно на државата во цслост.

Понатаму координирањето може да се дефинира како процес на 

обединување на наиорот помсѓу различни подсистеми во остварувањето на 

задачите на организацијата.15
Проф. Т.Чокрескн координацнјата ја подвсдува како општ 

организационен ирецсс, фундамснтален за усиешно и радионално 

функционирање на секоја организација. Координацијата за основна цел го 

има усогласувањето на повсќе компоненти и фактори во однапред замислсно 

дејствување. Во исто врсме, таа ni елиминира можннте пречки што 
искрснуваат во нејзината актшзност. Исто така, таа повеќс или помалку ги 
елиминира и разнигс конфликти што сс појавуваат на разни нивоа во инсти- 

туцијата.16 За разлика од координацијата, сиоред истиот автор.

12 И.Симеоков. Основи на организациита и упривлението во училшцето в прехода кт>.ч 
пазарна икономип. Уннвсрситстко издателство. Софил. 1995. стр. 35-89
13 James D. Mooney: The Principles ofOorganizaiion. Harper and Row publishers. New York, 1947, p.5
14 John B. Miner: Management Theory, The Macmillan Company. New York, 1971, p.392
15 Paul R.Lawrence, Jay W. Lorsch: Differentiation and Integration in Complex Organizations, 
Administraiive Science Quarterly, vol.12, No.I, june 1967, p.45
10 T. Чокревски. ОрГанизационо општестао, НИО Студентски збор. Скопјс, 1995. 109
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координативнмот процес ги опфаќа активностите во организацнјата со чија 

помош се усогласуваат спецнјализиранитс улоги и елементи меѓу себе со 

намсра да сс остварат цслите на организацијата или координативниот процес 
прстставува усогласуваше на активностите на поединцитс, деловите и на 
целата организација, според однаиред опрсделен план, ирограма или 

постапка, со намера смислсно да се поврзе опрсдслсн труд.

Според професорот Т.Гоцевски. координацијата прстставува функција 

на современиот менаџмснт што подразбира постаики за остварување на 

формулиранитс цслн, комуннцнрањс со снте со цел да се обсзбеди 
синхронизираност, усогласеност н кооперативност, да обезбсдн добрн ра- 
ботни односи, единство во активностите и сл.17

Координацијата е тесно поврзана со одбраната. Различни автори 

различно ја интерпрстираат оваа меѓузависност. Така за некои автори. 

координицијата е заедничко поврзување на задачите на државнитс органи 

потребни за остварување на одбраната. Според други, координацијата с 

свесен процес на синхронизирање u составување различни активности за 
одбрана со цел органнте на државната власт да можат да функционираат 

како една хармонична целина во процесот на остварување на одбраната. 

Според трети, координацијата со дсфинира како ироцес на управување со 

конфликтите со цел да се сиречи нивната жсстокост, а со тоа и стрсмсжот за 
попречувањс на нормалното функционирањс на сисз смот.

Според тоа, ако се наирави обид да сс дсфинира координацијата можс да 

сс каже дска тиш е неопхидност при што во извршувањето на определени 

задачи се ангижираат Гилем број на извриштели кои се пијивуваат и 
практикуваат различни мислењи зи идентични приишња. КиординацијсиТш е 
неопходни заради приближувањс ни мислсњатш со цел да се обезбеди 
иствирувиње на постшвените цвли. Ваквата компелација на размислуваља 
има одлучувачко значење во нспреченото функционирањс на безбсдносниот 

снстсм во мирновремсни услови, или пак за негово прсживување во кризни 

ситуации.
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1.3 ВИДИВИ HA КООРДИНАЦИЈА

Координацијата с важна функција во воената организација. Таа во 

исто врсме е и диспсрзирана по територијата на целата земја. со единствена 

иршмена на постосчките прописи и регулативи во спсцифичен простор, 

климатски и други особеностн на локалитститс во кои се лоцирани нејзините 

иодсистеми. Тоа ја наметнува посебната важност на координацијата како 
елсмент на раководењсто да ги ускладува активностите, цслитс и интересите 

мсѓу иоединците и органитс, мсѓу иоединечните делови внатре во са.миот 

орган. меѓу деловите и цслинага, мсѓу посдинецот и восната организација, 

итн.

Суштината на координацијага значи проку надминување на 
недостатокот и грсшките кои сс појавуваат во самата работа, да сс 
надоградат ироектираните цели иоставени во прстходнитс фази и слсменти 

на раководењето. 'Гоа значи дска с нсвозможно да постои заедничка работа 

ако не постои координација, односно да се ускладат активноститс по мссто, 

врсме и приоритсти.
Во литсратурата постојат различни мислења за тоа колку видови 

координација постојат.

Најчесто координацијата може да биде:

а) вертикална;

б) хоризонтална; и
в) дијагонална.

Вертикалната координацнја сс ирактикува во сите видови 

организацин. Таа сс одвива иомеѓу различни ннвоа на управувањс и на 

раководење. Нејзината суштина е да ги усогласува плановите, задачитс, 

целитс и ннтересите мсѓу високото и ннското организациско ниво, односно 

интограција кон цслитс кои се извршуваат меѓу претиоставенитс и 
потчиненетите. Оваа координација доминира во восната организација, па 17

17 Т.Гоцеиски, Обризовен мешцшенш, Максдонска рнзница, Куманоио. 1997, 320-321
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затоа истата има иоголема специфична тежина во однос на другнте видови 

координација.

Хоризонталната коордштцнја се одвнва иомсѓу сдиниците на исто орга- 
низациско ниво и посгавеност. Хоризонталната координација е усогласување 
на активностите на исто организациско ннво. Многумина сметаат дека оваа 

координација с вистинската која постои во восната организација. зошто сс 

заснива по линија на исто хиеархиско ннво.

Дијагоналната коордииација сс иојавува и се остварува помсѓу 

различни нивоа на функции на институцијата. Оваа координација повеќе сс 
однесува на информирањето, давањсто поддршка, давањсто на идеи или 
соработката меѓу различни делови во организацијата кои не се хоризонтално 

или вертикално поврзани, но се наоѓаат во функционални односи.

Во современи услови, покрај организацијата, координацијата 

иретставува значаен процес кој го практикуваат мснаџсрските кадри за да 
можат поуспсшно да ги постигнат поставените цсли на соодветната 

институција.

Според процссот во кој координација може да сс остварува постои:

1. координација во самата институција;

2. координација со општественото опкружување;
3. координација со надлежнпте органи и институции;
4. координација со слични институции од странство.

Проблемот со координацијата се поставува во рамките на голсмите 

системи. Кај овис системи се јавува проблем на усогласувањс на дејствата 

меѓу деловите и функциите. Во големите системи каков што е и одбранбено- 
заштитниот и бсзбсдносниот систем во рамкитс на самите поддсистеми 
постои поголемо ннво на автономност на посдини делови, со што сс 
зголемува потреба га од координација. Тис извршуваат иооделни функдии во 

рамките на системот. Тоа е поволно загоа што во таква ситуација сс 
зголсмува интересот за разбираше на самага координација.
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Графички, процесот на координација може да сс покаже на следниот

начин:
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1.4 СУБЈЕКТИВНИОТ ФАКТОР ВО КООРДИНАЦИЈАТА

Според Хобс луѓето се мотивирани од нивните апстити и антипатии, од 
нивната желба да избсгнуваат болка и да земат удсл во различнитс формн на 
задоволство. Задоволството бара моќ. Хобсовото решснис бсше да сс 

лимитира политиката на една желба, една збирка на апетити и антипатии. 

Ова е изворот на уникатност за сској владетел или владејачка група. 

Постојат посдинечни анетити и антипатии што не ги почитуваат законитс. 

институциите и нормитс на општсството.
Да сс живсс чссно за оние кои со правото на својот ранг раководат со 

државата и да сс слушаат како што треба нивните преповеди -  тоа според 

Лсонид XIII, го учи не само природното ираво, туку и Христовото. А за да 

биде тоа достојно на христијанинот, треба да се исполнува со духот и 

обврските, т.с. со свеста.
Единствената суштински важна интерпретација на општествената 

природа на човекот е принципот според кој човекот е дсл од општествената 

целост која има заедничка цел што е изградена хиеархиски и бара апсолутна 

покорност од своите делови кои заедно го сочннуваат идиличното богатство 

на засмната иомош, на совршената органска власт, каде сској го има она што 

го заслужил, сразмерно на својот ранг, каде хармониската согласност ги 
спојува сите разлики на дсловитс.

Рспублика Македонија во периодот од своето осамостојување (1991), 

како нсзависна и сувсрена држава. до денес, иомииува низ турбулентни 

транзициони процеси во сите сфери од општсствениот живот. Во 

споменатиот псриод, во поглед на трансформацијата, осовременувањсто или 
„обременувањсто“ на максдонската држава, сведоци сме на процсси кои 
бараат од нас голема иолитичка и културна зрелост.

Општеството во транзиција се наоѓа во една противрсчна, би рекле 

драматична состојба.

Во современиот развој на општеството противречи една тсндснција 
која с изразсна преку човсковиот субјоктивитет. Тука сс поставува 
прашањето дали институцијата ги намстнува објсктивните нотреби како
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рацноналност во постигнувањс на општсствените цели или пак сс 

актуелизира прашањето во кое на многу нешта поединците природно се 

подредени и има ли место за човсчки субјективитет? Барањсто на одговор на 

вака поставената цел се покажа како многу сложена задача. Пред се, самата 

институција претставува мошнс сложсна творба во која се испреплетуваат 
многубројни социјални односи, но од друга страна коренитс на некои од нив 
се во самитс извршители на раководии функции кои се поврзани и добро 

етаблирани во самата поширока општествена заедница.

Субјсктивитетот е карактеристичен најчесто за држави кои се наоѓаат 

во период на транзиција. Верувањсто дека транзиционите процеси ќе се 
случат во своевиден „институционален вакуум“ и цслосна слобода на 
изградба на новите институции, сс чини новеќе или помалку наидува на 
големи тсшкотии. Субјективитетот најмногу се манифестира во делот на 

размнслувањето. Одредени иоединци потешко можат одрсдсни размислувања 

(мислења и ставови) да ги прилагодуваат на конкретната ситуација. 

Општеството во кое живееме уште долго ќе остане обременето од 
наследството што го остави социјализмот во свеста, вредностите и 

однесувањсто на луѓето, во ситс сфери на човековото живеењс. Периодот на 

премин во една општа определба се поима како врсмс на рационални 

промени на институциите и воопшто на основните правила на регулативата.

Субјсктивитетот се должи на неизградена правна и друга регулатива 
согласно дсмократските стандарди, при што произлегува произволно 

толкување и гледањс на тоа како треба да сс развива една област -  во 

случајов одбраната.
'Герминот субјективизам потекнува од латинскиот збор subjectum што 

во превод значи лежи под нешто.18 Во тесното филозофско значење, 
субјективизам се нарекуваат сите оние гносеолошки теории кои субјектот го 
сметаат за единствена реалност, а личното искуство на секос Јас, за 
единсгвсн критериум на познанието. Субјективистичката филозофија ја

18 Јоиановски К., Филозофски речник, ТНИД Ѓурѓа, Скопје, 2002, 172
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негира секоја оиштост и објскгивност на познанието. Спорсд нса, нема 

објективни вистинн, туку постојат са.мо субјективни вистинн на самиот 
субјект.

Субјективитстот е одрсдсн од личните сфаќања, од интересите илн од 
вкусот на субјсктот.19 *

Значи. факторот „човек" е клучен чинител на субјективната 

активност. Со својот психолошки, културен, интслсктуален и мотивациски 
профнл, човскот с вистинската дстсрминанта на политиката трстирана како 
активен однос кон рсалноста. Затоа. актуелизирајќи ја важноста на овој 

чннитсл. всушност зборувамс за неговага етика, цслно-мотивациона рамка п 

нивото и насоката на личните аспирации; за нсговото доживувањс на 

опкружуван>ето; за доживувањето на сопствената политичка мисија; за 

нсговата политичка визија; за нознавањата, всштината и искуството што ги 
има; за интелектуалното и културиото ниво со кое сс одликува; за 

интелигенцијата и способноста за антицнпирање и/или за динамнчко 

приспособувањс кои новонастанатитс ситуации; за тсмпераментот и 

способиоста за самоконтрола и за целно сообразсна активност; за 

карактсрните црти, вклучувајќи ја и димензијата на личната одговорност и 
способиоста да сс донссс одлука.

Субјиктивитетот дсструктнвно дејствува во срсдината'0 бидсјќи го 
разорува заедничкиот напредок, го дсзориентира, го парализира и го 

забавува развојот. Тој внесува немпр кај луѓсто. бсзволност u апатичност 

спрема личноста. Кај личноста која раководи со персоналот се поттикнуваат 

негативните човекови особини и истата с спремна да сс раководи според 
сопственото убсдување, измамата, суровоста, самобсндисувањето. Во една

19 Миќуновиќ Љ.. Современ лексикон за странски зборовн и изрази. Наша книга. Скопјс. 
1990. 567
:о Во голема мера можс да сс каже дека среднната има голсмо влијание врз личноста на 
човекот ако се зсмс во предвид општествената снтуација. т.е. одредсн дел на цслокупната 
оиштествена срсднна на иоединецот што дејствува во одреден момент. Поимот оиштествена 
срсдмна сс разликува изразито од поимот општествснн односи. кои ирстставувааг 
организација на дсјстиувањо ио одрсдсно врсмс. Снтуацијата с структура киалитатпвно многу 
сложсна н истоврсмсно нсграјна; гоа с одреден исечок на цслнот систем на односн што 
дсјствуваат no дадсниот момснт.
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таква ситуација најчссто се манипулира со луѓето и сс создава страв. Луѓето 

во исчекување и страв нзглсдаат нссигурни, нестабилни и нсодредени. Ова 

доведува до замор на човечкиот потенцијал кој живее во неизвесноста што ќс 
донесе нарсдниот дсн. Човековата личност не е бескрајно пласгична и 
пасивна. Таа не се иотчинува наполно на сскоја нова ситуација, но ја украсува 

со својот сопствсн тон. Во дадена ситуација обично му се стеснува на 

посдинецот широко поле на творечка дсјност м како рсзултат на ситуацијата 

roj реагира или премолчува. Иаместо во тоа, на личноста треба да му сс 

овозможи да ги истакнува своите креативни особини. Без креативен пристаи 
во работсшето нс о можно позитивно да сс влијас врз иерсоналот и истиот да 
сс мотивира да придонесува за професионалниот развој во работсњето.21 *

По правило, раководитслитс користат повеќс моќ со која располагаат, 

но се разликуваат но тоа кој вид на моќ ја прсфсрираат."

Но меѓу поголемиот број можни начини, сс истакнуваат два начина на 
раководење. различнн ио видот на моќ која ја користат и по начинот на кој, 
раководителите се оцнесуваат спрема членовите. Тоа се автократски и 

демократски начини на раководсњс.23

Проблемите во раководењето настануваат во оној момент кога ќс сс 

постави нрашаљето: кос е тоа добро, какво е тоа добро и чне е доброто. 

Конкретизирање на одговорот на ова ирашање овозможува да се ироцснат 
улогите и влијанието и односитс на поединецот.24

Субјективитетот во најопшто значење тргнува од сдна иоинаква 

вистина која ја пропагира иоединецот и не се базира на пишана консгрукција 

која ја пропагира државата. Во дслот на односувањето гоа е таа ситуација

21 Креатпвноста на личиоста сс толкува како надарскост. а надарсносга с резултат на 
надпроссчна иителегенција и мопшација. Крсативноста може да сс протолкуиа и како 
сиособкост за брзо. флсксибилно н рационално размислување. анализнрањс н заклучуван.е.
“  Рот Н., Психологија ѓрупа, ЗУНС Београд, 1983, 239
23 Исто.. 240
24 Посдинецот нс секогаш се нзразува со силата на субјектот (нсговиот индивндуалсн 
иитслскт, снаодливос-га ио работата. нсговото знаси.с ити.), туку м со нсгоиага свест и со 
односот во обврските спрема другнтс луѓе, спрсма оиштествого. нсговата општссгвсна 
акгивност. нсговото поврзуиањс со пошнроките ин гсрсси на засдницага нтн.
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која cc базира на субјсктивното проценувањс на случувањата. ситуациите и 
постапкитс.

Поединсцот мора нужно да се осознае, да стане свесен за тие односи, 

при што пак свеста добива решавачко значсњс за иднината на човскот, а со 

гоа и односитс конечно добиваат поинаков аспскт, бидсјќи стануваат 
сознаени во својата законитост. Свеста за законитоста ја прави дејноста на 
човековата личност успсшна и ослободувачка.25

Системското ирскршувањс на принцшштс или пивно занемарување во 

изменети околности чссто доведува до намалувањс на лсгитимноста. 

Вертикалиата и хоризонталната лсгитимност сс состојат од чувства или 

навики кои се засновани на различни институции, правила и норми.
Во основа вертикалната и хоризонталната лсгитимност с договорот 

меѓу сите сектори на општеството за основните правила на политичката игра, 
која Бузан ја нарскува институционалсн израз на државата.26

Субјектнвитстот постои од стручно ниво до извршно ниво на власта, 

вклучувајќи ги и ресорнитс министрл особено во дслот на меѓуресорската 

координација. Ова е особсио важно затоа што одбраната има донирни точки 
со другито ресори (МВР, MUP, Министсрството за образование и др). Дсл од 

оваа ресорна мекоординираност произлегува од нсмањето иравсн инструмент 

при иостоен,с коалиции и министри од иовеќе нартии. Како резултат на тоа 

произлегува неиостоење на соработка, соодвстна комуникација, ниско ниво 

на иланцраа.с на активностите, отсусгво на заеднички акции итн.
Втората димснзија е непознавање на матсријата на луѓсто кои се 

иоставуваат на одродена позиција (во случајог со Република Максдонија без 

разлика дали можат да сс носат со одрсдена позиција, тнс ирифаќаат да бидат 

на такви истурени и многу чувствителни раководни функции). На некои од 

нив им треба да помине време за да можат да се прилагодат на новитс

м Видн: Синадиновскн Ј., Опшшесшношо и личносиш. Максдонска книга. Скопје, 1988. 114 115 
•6 Buzan В., People, Stales and Pear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War
Era. London: Harvester Whcatshcaf, 1991, pp. 65
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ситуации. Ова подразбира прилагодување на новите врсдности кои сс 

поинакви и поразлимни од претходннте.

Во еден момснт иоединсцот може да сс задоволп само сдна од неговитс 
потрсби иако искушенијата можат да бидат поголеми. Но во задоволување го 
на таа сдна потреба можс во потполност да се изгуби поединецот.2'

Трсба да се знас дска не трсба да постојат посдинсчни интереси, туку 

неопходно с да преовладува одговорноста за заедничко добро. Поимот 

„засдничко добро", таа лажна формулација што треба да докажс дека 
државата се грижи за општата среќа иа целиот народ, претставува враќање 
на „личната" основа, зош го, „засдничкото добро... с иред се морално добро". 

Ио „заедничкото добро“ не е збир на индивидуалните добра туку добро на 

„целоста составона од посдинци", тоа с дури инструмент за постигање на 

највисоката цсл на секој поединсц поссбно.38 Во Рспублика Македонија 
виталната смнсла за генерализирана одговорност како и да не постои бидсјќи 
одделни одговорни раководители промовираат друг начин на жнвот иознат 

само на нив самите, а нивните амбиции растат прскумерно и разуздано а би се 

рскло и ссбично.

Во сској случај субјективитстот не е нсодминлив и истиот може да сс 

надмине само со фокусирање на цслта која трсба да сс постигнс односно 
треба да с сврзно ткиво, но за тоа секако дска сс потребни многу јасни и 

обврзувачки прописи за тоа како треба да сс работи и организационо и 

функционално со шго сс стсснува просторот за субјекгивно гледање за 

развојот на одредсна област.

Имајќи ја во прсдвид фазата во која сс наоѓаме субјективитстот и 
ионатаму ќс биде ирисутен. Истиот ќе сс намалува како што ќе сс зголемува 
бројот на пропишани норми и правила за одрсдена област.

За да се надмине истиот треба да сс работи да се стссни просторот и 

нешто што е нсдорсчено нсма да има можност да сс интерпретира кој како

Ници: Čupič Č.. Politika i zlo, Č1GOJA ŠTAMPA, Fakultet političkih nauka. Beograd, 1997. 149 
J.Mantam, Humanisme mligrA, Parts, 1936. 145
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што сака. односно ако просторот с доволно јасен не создава можност истиот 

да се крше, а тоа подразбира дска нс можеш да се повикаш на нсшто ако за 

тоа нема пропишано соодветен пронис. Конкретно како причини за појава на 

субјсктивизам во министерството за одбрана можат да се посочат следните: 
нсмањето Правилник за работа. Програма за работа, Правилннк за набавки, 
Правилник како ќе сс изработува стратегија за одбрана што сето оди во 

нрилог на претходно изнесената констатација. Субјсктивпзам ностои и кај 

Министерот особсно во донссување на одредсни одлуки, решенија и упатства. 

Понатаму како причина с немањето критериум на кој би се повикал тој во 

носење на ваквите акти).
Ситс споменати работи односно отсуството на јасни и концизни 

критериуми создаваат претпоставка работите да се градат како нешто 

помсѓу, а сотоа и простор за субјективно однесувањс.

1.5 ИНФОРМИРАНОСТА И КООРДИНАЦИЈАТА

Информацијата прстставува најсилно оружје на секој кој умее и може 
да ја дофати во вистинско врсмс и да ја искористи на вистински начин за да 

можс да ја координира опрсделсната задача која треба да ја матсријализира 

со усиех.

Информацијата денес прстставува ноле на кое податоците 
интерпрстирани на овој или оној начин го имаат главниот збор. 
Расиолагањсто со вистинска, брза и лесно разбирлива информација е од 
голема важност за справување со некоја конкрстна ситуација. Од 

информираноста во голема мсра зависи ефикасноста на системот на одбрана. 

Функционирањето на државата реално се намалува односно реално се 

зголемува како рсзултат на квалитстната информација.
Во современите услови за жнвот и работа, коордшшрањето може да 

бвде успешно доколку сс заснова на соодвстна информадија. Може да се 

каже дека едсн од основните предуслови за нспречено извршување на 

прсдвидените активности е да сс располага со нсопходни податоци и 
информации врз основа на кои може да сс координираат поодслните задачи.
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До информации се доаѓа прску иодатоци. Со обработка и анализирање на 
податоцитс се добиваат мнформации кои овозможуваат да сс конципираат 
поквалитетни плански одлуки.

Информациитс кои придонесуваат за донесување издржани и плански 

одлуки нс мора секогаш да бидат дстални. Тоа се прави најчесто преку 

нарачани студии и ироекти. До податоци и информации се доаѓа само преку 
системско истражувањс и анализирање на одделннте факгори од кои завпсн 
идното работење. Постојат повсќе фактори кои придонесуваат за успешно 

планирање и донесување на плански одлуки. Посебно мссто им припаѓа на 

прнродните услови, на институционалните услови, на политичките услови 

итн.

После добивање на неопходните информадии и податоци иотребен е 
лидер кој ќе знае како да ги насочн и да ги прослсди потребните пнформации 
до крајните корисници.

Успешниот лидер треба да биде добар комуникатор. Да комуницираш 

значи, јасно да го кажсш тоа што мислиш (да бидсш сфатен), вниматсно да 

слушаш и јасно или кратко да одговориш кога ќс бидеш прашан. Да се 
комуницира значи да се работи засдно.29

Се има впечаток дска во Република Македонија нсдостасува еден 
систем за доставувањс на информации. Овој систем мора да постои и во 

основа треба да значи континуитет во функционирањето на одбранбсно- 

заштитниот и безбедносниот систем кој треба да овозможи понатамошно 

превземаљо координативни активности на ситс ннвоа во рамкитс на системот 
за реализирање на конкретната активност.

Изградбата на едсн ваков систсм за доставувањс информации е иовеќс 

од неоиходна затоа што со новите партиски прегрупирања сс менуваат многу 

кадри, а новите луѓе кои сс поставуваат на раководни иозиции треба да имаат 

претстава за она што ги очекува и да сс запознаат со тековните работи. Ако 
не бидат добро информмрани за претстојните активностн и за она што

Пошироко впди: Додсвскн 3., Лидерството во ирмијатш, 2-ри Аагусг С - Штнп, 2001, 85
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претстои. тешко може да ги координираат претстојнитс активностн во 

рамкнтс на она што значи започнатн процеси.
Постосњето на сдсн ваков систем нсма да значи ништо друго туку 

продолжувањс и надоплонување на предвидсната активност која во основа ќе 

нуди квалнтет. координација и синхронизирањс на активностите за 

постигнување на саканата цел. САД сс доста добар примср за тоа што значн 

да се има квалитетен и доста добар и разработен систем за доставување на 

»нформацнја. Така, Претссдателот на САД пред почстокот на работата го 
чита извештајот кој ја отсликува ситуацијата во свстот и покасно тој ги 
координира активноститс за надминување на некој проблем. Истото важи и 

за државната администрација која му ја става на располагањс секоја 

информација која ќе ја побара претсседатслот.

Денес можс да сс каже дека речнси целосно е можно да сс контролира 

и искористува секоја информација. Оттука, напоритс се насочени во 
добнвање и дознавање на инфор.мација; да го спрсчиш другиот да дојде до 

созианија и да го насочиш другиот да дојде до лажни сознанија.

1.6 АКТИ1ШАТА КОМУНИКАЦИЈА KAKO ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОБРА
КООРДИНАЦИЈА

Комуникацијата во основа иретставува сдно од основнитс средства со 
чија аомош се остваруваат организационитс цели.

Комуникацијата во вистинска смисла на зборот му овозможува на 

човекот да го реконструира минагото, да ја разбсре сегашноста и тековнпте 

случуван.а и да ја прсдвиди иднината и идните случувања.

Комуникацијата денсс има повеќсструко значсње и претставуваат 
континуиран процес. Најважно с тоа што тој процес течи меѓу два простори 
на кои сс наоѓа изворот или праќачот и корисникот на информацијата. Тоа 

значи дека комуннкацијата во основа е успсшна грансмисија на порака, која 

во ссбе има оиределена информација.

’° Волкои В. Дезинформицији. Наш дом. Бооград, 2001. 206
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Разликуваме три видови на комуникација, и тоа: традиционален начин, 

професионален и активен.

1. Традиционалниот тип на комуникација не бара никакви спсцијални 

знаења, а нема ни иоссбни разлнки во нивото на известување. 
Карактеристичсн е за срсдини и мсѓу луѓс кои веќе сс познаваат. Се работи 
за секојдневна комуникација во локалиа срсдина.

2. Професионалната комуникација се одвива во рамкитс на 

ирофссионалниот израз, на иредавањс, во масмедиумитс. Нсговпот недостаок 

сс огледа во тоа што во најголем број примери нсдостасува повратна 
информација.

3. Активниог тип на комуникација с најсложсн и најиродуктивсн и тука 
cu re учесници во овиој гип на комуникација сс рамноправни соговорннци.'1

Во иоглсд на организационата структура, комуникацијата можс да 

биде хоризонталпа и вертикална. Хоризонталната комуникација се остварува 

помеѓу деловитс или поединците на исто ниво и организационен ранг. 
Вертикалната комуннкација сс одвива од иовисокото ниво кон пониското 
ниво. И дветс комуникациски насоки вршат оирсделена функција во самата 

организација. Можс да се кажс дека хоризонталната комуникација има за цел 

да ја обсзбеди кохезионата функција внатре во одделните дслови или во 

оддслните нивоа, а додека всртикалната комуникација треба да го обезбеди 

поврзуван.ето на целокупната организадиона структура и можс да сс кажс 
дека таа има интсргациона функција.

Комуиикацијата исто така можс да бидс и нспосредна (лична) и 
иосрсдна (масовна).

Непосредната или лична комуникација се глсда прску неиосредната 

врска мсѓу тој што ја доставува информацијата и тој што ја прима истата. 
Овис два субјекти остваруваат директен мсѓуссбен личен контакт и no 

правило комуникацнјата с усна.
Посредната или масовиата комуникација се обсзбедува најчесто преку 

мас-медиумптс и no послсдните години о многу сфикасна.'2
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A ko ce анализираат овие два вндови на комуникација може да сс 
заклучи дека посебно и значајно место и прииаѓа на личната комуникација. 
Тоа е постојана задача на секој човек на овој план да се усовршува и 

постепено да создава соиствен имиџ. Но сеиак личната комуникација има 

неколку битни карактеристики, а тоа се: јазичната и стручната 

компетентност, • концентрацијата, објективноста, функционалноста, 

практичноста, мотивираноста, флексибилноста, индивидуалноста итн.
He случајно јазичката и стручната компетентност сс на првото место 

во рамките на карактерисгиките на личната комуникативност. Јазичната и 

Сфучната компстентност денес обезбедуваат модерно. ефикасно и 

организирано настапување во разновидните контакхи кои човекот ги 

остварува. 31 32

31 ЦвсткобиН В., Рукооодилиц у  интеракшиопом комуницирању, ВИЗ, Београд, 2001, 10-11
32 Исто., 16-17



2. ОДБРАНАТА KAKO АТРИБУТ И KAKO ФУНКЦИЈА HA
ДРЖАВАТА

Основната цел заради која човскот ги организирал своите заедници во 
држава бил да обсзбеди мир.33 34

Тоа бара некоја форма на влада, како и закони за да сс обсзбсдат редот 

и мирот. Бидејќи редот и мирот се целта заради која ситс држави егзистираат, 

овластувањето на владателот нс можс легитимно да се состои од одлуки што 

сс однесуваат на таа цел. туку само на средствата со кои оваа цел може да 
биде остварена/4

Може да сс кажс дека државата с принципислен актер во меѓународните 
односи и не го негира иостоењето на други индивидуални и колективни 

актери. Државата с принципислсн актер така што природата на државата и 

односот меѓу државите се најважните детерминати во меѓународните односн. 

Терминот „држава“ се употребува во повеќе различни значења.
Државата во меѓународна правна смисла прстставува меѓународен 

признат субјективитет кој е суверен на одредена територија, односно. под 

поимот држава во потесна смисла на зборот сс подразбираат трите 

институции на власта (законодавна, извршна и судска) кои се посматраат во 

рамките на политичкиот систсм. Во поширока смисла под поимот држава 
(населснис, територија и власт) сс подразбира ч-сриторија на која се врши или 
практицира власта, а населението дирекно учсствува во спроведувањето на 

власта.
Државата иретставува формалсн претставник на општественото 

единство која врши низа неоиходни функции во општеството како 
организирана цслина. Од тоа произлегува дска основната функција на секоја 
држава е заштита на општите услови за постоење на општествениот поредок, 

било на внатрешсн, било на надворешен план.

33 Paul Christopher, The Ethics o f  War and Peace, An Introduction to Legal and Moral Issues, Prentice 
Hall, 1994. p.37
34 Ibid., 53
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Дефиннциите за сувереннтет и национални интереси драматично се 

ирошируваат за да ги вклучат човековите вредности. Како општествена 

конструкција ниту една дефиниција не е конкретна туку сс менува со текот на 

времето како одговор на новите околности и човечкото општество.'5

Како резултат на вкупниот цивилизациски развој, во значитслна мерка 
сс зголемсни можностите за загрозуваљо на виталните вредности на 

општеството.

Значајно за ситс држави е тоа што одбраната пред сс с насочена кон: 

зачувување на суверенитетот;

- зачувување на територијалниот ннтегритст; 
зачувуваље на независноста;

остварување на слободите и правата на граѓаните итн.

За севкупната заштита на оиштеството неоиходно е да сс познаваат 

разшгге облици и извори на општествени судири, разните деструктивни 

дејствувања, како н суштината на сите општествсни, природни и технички 

појави кои во опрсделени варијанти и облнци го појавуваат свосто разорно 

дејство насочено кон загрозување на интегралнага безбедност на дадсното 

општсство.36

Државата има заштитна функција од свосто настануван.е, без оглед на 

тоа дали ја сфаќаме како самостојна функдија или како дсл од единствената 
функција на државата. Дотолку, нскои автори сметаат дска и државата 
настанала како творба со која некос општссгво сс спротнвставува на сите 
форми и извори на надворешното или внатрешното загрозувањс. Низ 

историјата заштитата на државата сс остварувала низ различни форми иако 

нсјзината суштина и цел нс се менувалс.

Поделбата на работата и вишоког на врсдност условилс изградба на 
заштитни моханизми кои преку државага би сс остварувале низ нсјзината 
заштитна функција.”

Security Dialogue. SAGE Publications/PRIO, vol.31, no. I. March 2000. p. 15 
,e Види; М.Котоичевски, Извори на мпрозуван.е na мирот ч пационилнити бсзбедпост, 
Филозофски фикултет-Балканск» цснтар за мнр. Скоијс. 1999. 9 
” Crajjih Љ., Осноои Безбедности, Полнциска Акадсмија, Београд, 1999. 12
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Значи. основната функција на државата е да го обезбсдува мирот и 

стабилноста на државата. Улогата на државата во сироведувањето на оваа 
функција сс одвива во повеќе насоки: јакнење на одбранбените каиацитети и 

создавање на потенцијал кој ќс биде во состојба да сс справи со 

потснцијалните закани. па сс до создавањс на одредсни врсдности што без 

иринуда ќс го наметнуваат нејзиниот ннтсрес во општсствсто како нешто 

што се ирифаќа само по ссбе. Во таа смисла државата ги заштитува онис 
општествсни услови во кои нспречено сс одвиваат општественитс односи.

Слсдната компонента на одбраната како атрнбут и функција на 
државата се гледа во тоа што државата сс појавува и како репрезснт на 

општиот општествсн интерес и како чувар на општите услови за опстанокот 

на општсството, а сс остварува преку рсализирањс на потребнитс активности 
за обезбсдување и осигурувањс на потребниот мир од ситс безбедносни 
прсдизвнци и закани.

Бсзбедносно-одбранбената функција е нсраздвоен атрибут на 

државата и подразбира вршењс на работи од безбедноста, поради заштита на 

одрсдени вредности бсз оглед на општсственото урсдување, политичкиот 

систем и фор.мата на власг.
Во определунаљето на државнитс функции најопшто прифатена 

подслба на функциите е онаа што ги дсли на двс групи:

-  класични (војската, јавниот иоредок, заштитата, надворешната 

нолитика. финансиите, законодавството);

-  општествени (стопанството, културата итн.).38
Во таа смисла посгосн.ето на бсзбедносната функдија (дсјност) на 

државата има двс форми на дслување:

а) превснтивно -  кадс што таа со своето ностоењс претставува 

инструмент на одвраќање од сите облици н извори на загрозување и

б) репресивно -  со огстранување на причшштс на загрозување и 

слиминирање на нивнитс носители по пат на сила на правно дозволен начин.34

М.Котовчсиски. Национилнита безбедиист иа Република Македонија -  пра де.г, 
Максдонска цпвнлизација, Сконјс, 2000. 13
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Значи. одбраната како агрибут има примарна функција за сскоја 

држава. Со нејзе се обезбедува опстанокот како примарна цел на сској 

поединсц, група или национална заедница. После обсзбсдување на 
опстанокот можс да се зборува за другитс цели кои се наметнуваат како 

императив и потреба на општеството.
Слоди дска државната функција с дел на државните активности ком 

имаат заеднички начела и формални и материјални карактеристики на акти 

кои сс носат за извршување на тие активности. без разлика далп се тис 

истоврсни или различни по својата природа. Со изградувањето заштитни 
механизми кои дејствуваат преку државата се осгварува нсјзината заштитна 

функција.
Заради остварување на нсјзината заштитна функција државата с 

ириморана да ангажира големн човсчки и материјални потенцијали односно 

сите расположливи средства за да се заштити од потенцијалните закани. Во 
остварувањс на дејноста примарно се ангажнраат војската и полидијата. 

Војската, како и полицијата низ всковите биле најдолго задолжсни за 
остварувањс на заштита на државата, односно општеството. Со 

подоцнежниот развој на државата, односно иа нејзинитс државни органи, 

некои задачи од заштитсн карактер кои порано ги имале војската и 

полицијата сс доверуваат на ноголсм број субјокти, односно на други државни 
органи (надворсшни рабоги. правосудство, царина, финансии, инсиекции и 

сл.).
Во основа може да сс каже дека одбраната се остварува преку низа на 

одредени активности и дслувањс на државнитс органи и на другите субјекти 

кои сс задолжени да ја остваруваат безбедноста и одбраната кои на сден или 

на друг начин се вклучени во нејзиното извршувањс.
Во поглед на новнтс околности одбраната треба да ја редефинира 

својата функција, но во основа останува нејзината првична поставеност.

Crajuh Љ., Основи Безбедносши, Полициска Акадсмија. Београд. 1999. стр.14
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He треба посебно да се објаснува дека функцијата на системот на 
одбраната во тскот на целата човечка историја. а н денес е загрозена. Од кога 

постои човекот тој постојано е загрозен и постојано морал да бара начини за 

да се заштити. Појавата за војните е постојано следена и познатиот 

футуролог А.Тофтер кој ќс го констатира следното: од 2.340 недели кои се 

изминати во псриодот од 1945 до 1990 година. во свстот се живссло само трн 
недели без војна.

Насилството врз планстата во годините што ќе следуваат не само што 

нема да се намали, туку напротив тоа ќе се интензивира. Од наша перпектива. 

бројот на дсструктивни и интерактивни сили ќе бидат се новсќе во сптуација 
да креираат многу чувствителен свет. Растот на популацијата, слабите 
политички мнституции, како и етничките тензии се меѓу силитс што ќс ги 
брануваат идните децеиии.

Се чини дека и понатаму останува убедлив фактот за тоа дека 

човсчкиот род станува се повеќе циничен околу неговата иднина затоа што 

силите што го осигуруваат оптимизмот од изминатите векови докажаа дека 
има многу негативни ефекти исто како и позитивни.

2.1 ПОТРЕБА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДБРАНА

Живееме во еден свет со правила кои се почесто се игнорирани од 

поголемиот број на држави. Трговијата и инвсстициитс го прават полесно 

создаваљето на богатството и нс бараат рсдистрибуција на богатството што е 
создадено. Земјите иостојано соработуваат, но кога има недоразбирањс меѓу 
нив. тие се уште помислуваат, а во одредени ситуации и се потпираат на 
оружјето.

Денес цивилизацнјата е следена со постојано мултиилицирање на 

силата од сите нсјзини видови, расте арсеналот на средствата за масовно 
уништување, се уште силата се јавува како главсн арбитср во решавањето на 
споровите меѓу државитс. а војната како најретрограден општествсн
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феномсн останува на сцена речиси без ниту еден ден ирскин од Втората
• 40свстска в о Ј н а  до денсс.

Расправите за многуте напади од технолошките нронајдоци во областа 

на информациите, комуникациите, транспортот и одбраната се корисни и 

врсдни. Афирмацијата на жените. критиките на религиозниот екстремизам, 

грижата за социјалниот живот, културниот идентитст, порастот на 

населението и деградацијата на животната средина се често инсгшративни и 
убедливи благодарсние на горенаведените пронајдоци.40 41

Во не толку далечното минато за одделни нации вооружениот судир 

беше вообичаена оиасност. На преминот од второто во третото илјадатие во 

светот се зборува за некои нови форми на опасност иоврзани со 

глобализацијата и економската дестабилизација.
Аспсктите на меѓуетничките тензии, политичките суднри. 

индустриските спорови и прашањата чие нерешавањс може да биде извор на 

криза, чинат ссопфатсн збир на клучните социоекономски и политички 

индикатори.42
Повторното појавување на старите идеологии за кои сс сметаше дека 

веќе одамна сс минато претставуваат доста сложен проблсм. Тешко е да се 
негира нивната појава, иако тие се уште не претставуваат сериозна закана за 
дсмократијата и стабилноста на Европа, но сепак, потенцијално ги 

загрозуваат достигањата во послсднивс декади.
Во оваа смисла се надоврзуваат и прсдупредувањата на некои 

аналитичари за комплексноста на односите што се карактеристични за 

иериодот на демократскитс трансформации на државите во транзидија кои 
укажуваат на осетливоста на иолитичката, на економската, на социјалната и

40 Пошироко видн: Гоцевски 'I'., Современи шендепции во одбранаиш, Максдоска ризница, 
Куманоио, 1997.13
41 Matthew A. Richard. Dichotomy of Power, Nation versus State in World Politics. Lexington Books. 
2002, p.3-4
42 Кузмановски C . Додека конфликтот сеуште траеше, Ворлдбук 2000, Скопјс, 2003, 5
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особено на односите во сферата на меѓуетничкото егзистирање како 

потенцијален извор на нестабилност.43

Најголеми причини кои доведоа до интензивирање и зголемување на 
врјните и на другите восни конфликти во последната декада на минатиот век 

беа резултат на завршувањето на Студената војна и самиот процес на 
создавање нови држави.

Се сметаше дека процесот на формирање на нации и национални 

држави карактеристичен за периодот на XX век е завршсн. Мсѓутоа, 
објективниот историски процес потврди дека оваа појава на почетокот на 
XXI век е се уштс акгуелна и се појавува како феномен кој битно влијае на 
обликувањсто на односите во светот, загрозувајќи ја при тоа вкупната 

бсзбедност м интегритетот на секоја држава. И покрај интензивирање на 

процесот на меѓузависност, соработка и интеграција како објективен израз на 

самите држави, и ионатаму можс да се каже дека сс интензнвираат нскон 
сспаратисгичко-партикуларнстички интереси на некои поединдн и групи кои 

со прсвземање на одредени активности се потснцијална закана за државите.

Голе.чиот квантум на восна сила со која располагаат некои од 

новосоздадените држави ги зголемува нивните апетитн и настојувања да 

прераснат во големи регионални сили. Колху поголема сила во рацете на 
овие политичко-воени олигархии, толку поголсма можност за нарушување на 
регноналниот мир, стабилност и безбедност. Нестабилноста на политичките 
и економските системи на некои од овие држави континуирано ја 

дестабшшзираат позицијата на нскои актуелни влади кои со отворањс на 

нови конфликти го продолжуваат својот вск на траење.44

Во наредниот период може да се каже дека недостатокот на ресурси ќе 
биде дирсктна причина за конфронтација, конфликт и војна. Денес поимот 
војна за ресурси го наведува мислењето за помислата дска тоа е војна за

4,1 Mangold Р. National Security and International Relations. Roiledge, London and New York, 1990 p.25- 
73, Hollins H.B.; Powers A.L. and Sommer M., Alternative Strategies for Global Security. Westview Press, 
Boulder, San Francisko & London, 1989 p.45-62
'А Види: Котовчевски M.. Националната безбедност на Република Микедонија -  111 дел, 
Максцонска цнвилизација. Скопје, 2000, 176
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нафта, но водата ќе биде основна потрсба на некои држави. Ние имаме 

потреба да ги чувамс дождливите шуми, но популациитс кои се прошируваат 
се повеќе создаваат регионални недостатоци за храна -  посебно кога 

природата станува непостојана. Ние влегуваме во век на „недоволно" и ќе 

крвариме за работи кои прстходно с.ме можсле да ги купиме.
Друг проблем би бил растсчкнот интернационализам на тероризмот и 

опасноста по целиот свет, глобализацијата и ранливоста на општествата од 

нејзините придобивкн и можноста за неконтролираното поседување и 
употреба на оружје за масовно уништување.45

Оружјето за масовно уништување во рацетс на некои авторитарни, 
дикгаторски рсжимн претставува мошне сериозна закана за сите современи 
држави, посебно за големитс држави кои нмаат огромна концетрација на 
поиулација во нивнитс мегалополиси.

Можеби, заради променпте што настанаа во совремсниот свег, се чини 

дека потребите за изучувањето на карактеристиките и принципнтс на 

делување на нуклеарното оружје се надминати. Меѓутоа, треба да се истакнс 
дека овој тип оружје не е повеќс екслузивно право на петтс големи сили 
(САД, бившиот СССР. Велика Британија, Франција и Кина). Голем е бројот и 

на други земји кои се во состојба да произведат ваков тип оружје, со што се 

зголемува всројатноста за негова унотреба.4'’

За да можат да се надминат сите нричини кои произведуваат латентни 

опасности за државите, решението е во процссот на обединување на светот 
кој може да се одвива преку настојувањето да се развива потссна соработка 
меѓу државите за справување со новите закани.

Одбранага од сите закани мора едноставно да биде превентивна и 

исцрпна со вклучување на сите капацитети и ресурси на државата. Во 

физичка смисла, таа треба да ги покрие сите можности кои треба да 
послужат како платформа за постигнување на крајните ефекти.

' 5 Горески В.. Да се реализираат реформите ви иезбедносниот сектор, Преднзвицитс за 
реформитс во безбедносниот сектор на Република Максдонија. Максдонска ризница, 
Куманово, 2003,56
*  Пошнроко видн: Анастас Лакоски. Нуклеарно оружје, Филозофски факултет, 2002. i
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Република Македонија има посебни прнчини за организирањс и 
усовршување на одбранбено-заштитниот и безбедносниот систем кој трсба да 
гарантира стабилсн и безбсден развој на земјата. Постојат иовеќе причини за 

тоа. Така. денес и покрај определбите на државите за граѓанскиот концепт за 

уредување на државата, демократските принципи, опредслбитс за развивањс 

на добрососедските односи меѓу државите, почитувањето на демократските 
принципи и на човековите права, меѓународните иравни принципи, 
определбите за засилена регионална соработка меѓу државитс итн.. и 

ионатаму останаа низа контровсрзности кои можат нсгативно да влијаат и да 

ги загрозат мирот и стабилноста меѓу државпте. Секако дека и нашата 

држава нс с имуна на ваквите процсси и подлежи на иотрсси кои се 

закануваат да одат во крајни граници.
Согласно прстходно искажаннте забслсшки, не можс да сс исклучи 

оиасноста дска регионот, во кој егзистира и нашата земја, ги сумира сите 

остана ги односи во доменот на промснитс што настанаа во ситс држави.47

Реиублика Македонија се соочува со многу важни задачи: таа мора 

повторно да ги зајакне своите политички, економски и општествсни 

институции за да ii служат подобро на нејзнната од нсодамна здобисна 
нсзависност и притоа да го избегне насилството кос владее на овие простори.

По ссрија конфликти, може да се кажс дека Балканот се наоѓа во 

рслативно стабилен период. Државитс и границитс се уште нс сс доволно 

стабнлни и потребнн сс дополнитслни наиори за да можат да бидат 

самоодржливи.

2.2 АКТУЕЛНИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ ЗАКАНИ И
ПРЕДИЗВИЦИ

Јавните разговори за безбедноста се одликуваат со драматизирање на 

темата како таа да има аисолутен приоритет. Нешто се претставува како 

огромна закана: ако нс сс справиме со неа по пат на изненадување, се друго 
ќс биде неважно. Означувајќи го ова како тема на безбсдност, учесникот си

47 М. Митревска. Цивилна одбрани, НИГП „Еироиа 92“. Кочани. 1998. 179
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зема за право да се справи со него со исклучителни средства да ги прекрши 

вообичаенитс правила на политичката игра.

Евидснтно е дека меѓународниот поредок во минатиот век имаше 
суштсствено поинаков „квалитет" отколку денес. Нерамномерноста во 
развојот на иооделни високоразвиени држави се манифестираше во вид на сс 

попродлабочен јаз меѓу државите кон го креираат денешниот свет и може да 

се каже дека тоа сс суштински противречности што го потресуваат 

современиот свет.
Живееме во свет во кој со присутни непредвидливи ризици и опасности 

по мирот и стабилноста на државите. Се повеќе сме убедени дека класичната 
восна закана не е можна, но за разлика од неа сс повеќс сс веројатни 

асиметричните закани кои cii повеќе добиваат во интснзитет.

Глобализацијата покрај предностите донесе и закани, кои се резултат на 

разликите кои се јавија меѓу богатите и сиромашните. Глобализацијата е 
феномен карактеризиран од неколку процеси и услови, вклучувајќи ја 

доминантноста на капитализмот и слободната грговија, интеграција на 

економски и полнтички системи. технолошки прогрес, глобални 

комуникации и отсусгво на бариери на протокот на информации, ресурси, 

идеи и вредности. Глобализацијата го зголсмува просперитетот на учесници 
во продесот, но во исто времс наметнува ризици и закани на општествата и 
државите. Ова донесе и интернационализација на одрсдени опасности од кои 
посебно се издвојуваат организираниот криминал и тсроризмот.

Државата и општеството во XXI век стануваат проблсматични поради 

државниот интервснционализам во економијата; релативирањсто на 

приватната сопственост преку институциите на социјалната демократија и 
партицинацијата на вработените; изградбата на социјалната држава 
(државата на благосостојба); влијание на интересните организации врз 

работата на парламентот и државната управа; со настанувањето на 

корпоративистичитс политички структури кои го дополнуваат или
з а м с н у в а а т  д е ј с т в у в а ш е т о  н а  д р ж а в н и т е  о р г а н и .
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Во не толку далсчното минато, карактеристичната закана за 

стабилноста на општеството многу често произлегуваше од надворешни 

вооружени конфликти. Во изминативе десет години се појавија нови форми 

на закани поврзани со социЈалнитс, економскитс и меѓуетничките прашања, 

кои би можслс да го исфрлат од колосек нормалното функционирање на 
државата, наспроти најдобрите намери и напори на нејзинитс институции и 
граѓаните.

Ова ме наведува да истакнам дека денешните глобални предизвици 

можат да сс најдат во четири области:

мир и што се однесува на тоа, сигурна стабилност; 
човековите права и хуманитарните прашања; 
природните извори и животната средината и 

економскиот и социјален развој.

Сепак, основните извори на војните во иднина нама да произлегуваат 

од карактерот на односите меѓу државите, туку од она што ќе се случува во 

самите држави.Ј8

Во последно време се повеќс сс препознаваат недржавни елемснти кои 
сакаат да ја наметнат својата моќ. Многу недржавни елементи изигруваат 

држава. Тие ги наметнуваат своите одлуки над владините одлуки и со тоа 

стануваат битен фактор во решавањето на одредени ирашања. Се чини дека 

нема инструменти за новите играчи во меѓународниот поредок 
(мултинадионалните корпорации, мсдиумите, органпзираниот криминал, 

тероризмот итн.). Се поставува прашањето како човек да се носи со новите 
инструменти, како да се справи со новите предизвици кои се од големи 

размсри.

Светската поларизација на богатството ќе покаже несовладливост. 

Пост-државнитс организации од криминалните импсрии до меѓународнитс 
медии ќе го прекинат интегритетот и положбата на државнте. Недржавните 
елементи развиваат повеќе форми, од медиумски конгломсрати што 43

43 Snuder Ј-, Nationalizam and the Crisis of the Post-Soviet State, in Michael Brown, ed.. Ethnic Conflict 
and International Security. Princeton: Princeton University Press. 1993, page 81
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рсшаваат што светот треба да гледа или знас, преку многу миротворни 

мултинационални корпорации, до мрежи од прекуокеански криминални 
проширувања. Нивните амоиции се cera глобални. Нивните одговорности -  

исто така. Некои бизнисмени повеќе не сс колебаат да рсчат дека тие попрво 

би го изгубиле пазарот отколку да ги прекршат нивните етички кодекси. Тие 

ќе бидат меѓу идните освојувачи.49 Во светот меѓународните криминалци 

често соработуваат многу поефикасно и покреативно отколку самите 

држави. Организираниот криминал има длабоко навлезено во сржта на 
општеството. Денес се сраќаваме со меѓудржавни судири и судири меѓу 

локални групи, но и со судири во кои од една страна се државите, а од друга 

страна нерегуларните сили. Овие нерегуларни сили ретко се потчинуваат под 

било какви морални или политички ограничувања; нивните цели се 

анархични и непредвидливи. Тис можат да се здужат со криминални групи за 
вршење на нскаков притисок. Податокот дека е тешко да се обезбеди 
информација за организираниот криминал и облицитс на организираниот 

криминал, ги кочи обидите да се концептуализира овој проблем. Сспак, 

организираниот криминал може да се каже дека останува синоним за 

наднационална организираност и концетрација на огромна финансиска моќ.50
Организираниот криминал во современи услови со сите свои 

карактеристики и бслсзи, со својата огромна виталност и флексибилност, со 
огромната финансиска и друга моќ што ја иоседува, сскако дека е еден од 

најсилните центри иа моќ во сенка на легалните национални и меѓународни 

институции. Така, по серијата војни во регионот, фенеменот на 
организираниот криминал доби исклучително поволен амбиент за своето 
дејствување и практично успеа да го постигне тоа што не им успеа на 

легалните државно -  правни ентитети, а тоа с вмрежување и постигнување на 

респектибилно ниво на интероперабилност, што му овозможува брза

111 Comclio Sommaruga, New Security Challenges: Some Reflections on Globalisation o f Responsibilities, 
Copyng with the New Security Challenges of Europe, Proceedings of 4Ul International Security Forum 
Ulrich Lehncr and Fred Tanner, Peter Lang, 2001, p. 62

50 Види: О.Бакрески, Hoe меѓународен поредок, списанис одбрана, вол.ХП, бр.91, ноември 
2003, стр. 14
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грансформација зависно од политичката конјуктура и интензитетот на 

реакциитс против службите за промена на законот.51

Проширувањето на организираниот криминал нс ги заменуваше на 

листата на приоритети преостанатите закани од т.н. конвенционален тип за 

безбедноста на државитс во регионот. Тој само го засили впечатокот за 
отсуството на механизмите за правната држава, што на силите надвор од 

законот им овозможува да доминнраат во делови на посткомунистичките 

зсмји на полуостровот за кои нивните граѓани имаат перцепција дека вечно се 

во процесот на транзиција.52

Покрај организираниот крнминал и тероризмот дснес претставува 
глобална опасност. Тој има големи цсли и настојува да ги оствари по секоја 
цсна. Тсроризмот с политички значаен прсд cć поради тоа што прерасна во 

континуирана пракса.

На почетокот на оваа деценија тероризмот но пат на многубројни и 

разни акции на сите континенти, претставен е како организиран облик на 

борба на определени сили за конкретизирање на политички цели.53
Проблемот на државите е што против овие видови на закана, барем во 

овој момент, немаат ефикасен систем за одбрана или превенција. Порастот на 

ваквитс недржавни закани е голем проблем за државите и нивнитс влади, 

затоа што тие де факто нс се легално подготвени да се спротистават на една 

ваква закана. Сведоци сме кога државите односно нивната моќ и средства се 
повеќе слабеат и додска тие се плашат од мстастаза се понаметливо 
глобализирајќи ја државата, светот се крши и владите ја губат контролата 

врз однесувањето на граѓаните.

Ако ги анализираме гореспоменатите елсменти ќе дојдеме до заклучок 

дска заедничко кај сите е тоа што нив никој не ги контролира и никој не 
влијае на нивните одлуки, што им го дава приматот на потенцијални закани за 
соврсмениот свст. Ако кон овие елементи ги додадсме и ннформациите и

"  Псндаровски С , Прилози кон системот на ниционилни безбедност, Процес 2002 -  
Безбедноста ни Репуилика Македонија, Кабинет на Претседателот на РМ, Скопје, 2002, 22
52 Исто., 22-23
53 О.Бакрсски, Нов меѓународен поредок, списание одбрана. вол.ХИ, бр.91, ноември 2003. стр. 14
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комуникациите тогаш може да кажемс дека полска се оформува сликата за 
актуелните и погенцијалните закани по безбедноста на државитс.

Новите ризиди за меѓународниот поредок можат да се манифестираат 
и во областа на информациитс и комуникациите. Новиот светски поредок во 

информирањето и комуникациите може ирецизно да се дсфинира како 

процес отколку како каков било даден збир на услови и практики. 

Посебностите на процесот ностојано ќе сс менуваат, иако неговите цели ќе 
бидаттрајни -  повеќе праведност, повеќе непристрастност и рсципрочност во 

размената на информациите, помалку зависност во процесот на комуникации, 

помалку напади во ширењето на пораките, повеќе потпирање врз 

сопствените сили и врз сопствсниот идентитет, повеќе ползи за општсството.

Посебно ќе биде изразен сајбер криминалот, пиратството и 
злоупотребата на информатичката технологија, иосебно во делот на личните 
податоци на граѓаните, деловната, службсната и државната тајна. Покрај тоа 

и понатаму може да се каже дека најголемата потенцијална опасност по 

државите ќс биде располагањето со нуклеарно оружје.

Со сигурност може да се кажс дека обновувањсто на старите 
предрасуди кои се базираа на веќе застаренитс идеологии и понатаму ќе 
ирстставуваат сериозна закана за државитс. Kora владите вршат голем 

степен на насилство врз човештвото или врз малцинските нрава на нивните 

територии, исклучително тешко ќе им биде да се спротивстават на 

меѓународната изопачсност со повикување на нсповрсдливиот/светиот 

принцип на сувсрснитетот на државата. Би можсло да се каже дска оваа 
закана не е третирана како сериозна од страна на европските држави, но ги 
загрозуваат достигнувањата на посдини држави, каков што беше и нашиот 

случај кога конфликтот од 2001 година повторно не врати на самиот почеток.

Меѓународната заедница покажа неспособност во справување со овис 

конфликти. Во најдобар случај, таа е способна да креира или да воспостави
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примирЈе или затишЈе, но мал прогрес е направен кон решавањето на овис 

конфликти.54

Гледано во тој контекст треба да се посочи дека заканите доаѓаат до 
израз посебно во денешниот интегриран и мсѓузависен свст, кадс сскоја 
закана претставува општ светски проблем кој силно влијае врз развојот, врз 

мирот и безбедноста во светот, но и врз опстанокот на државите и народитс. 

Меѓузависноста и интензивната соработка меѓу државитс на регионален и 

глобален план во сите области ќе овозможи просперитет и побогат 
општествен развој и ќе претставува основна одрсдница и ориентација за 
новиот развој.

Остварувањето на овие процеси во меѓународните односи суштсствсно 
ќе влијае врз меѓународниот мир и безбедноста, а во тие рамки и врз 

одбраната и безбедноста на сите држави. Тоа ќе создава услови и 
претпоставки за надминување на конфронтациите како модел на однесување 
меѓу државите, а од друга страна ќе создаде простор за комуникација и 

соработка на бројни организации и движсња на кои основен императив ќе им 

биде конструктивниот пристап за решавање на напластените егзистенцијални 

проблеми и зајакнување на нивното влијанис врз меѓународното јавно 
мислење.

Преостанува да констатираме дека траен мир на планетата нема да има 

уште долго време, се разбира, ако дотогаш има луѓе на неа.55

Реалната состојба во светот, а особено во Европа, е таква што нема 

место за прстеран оптнмизам, зошто се уште се присутни мошне длабоките 

поделби и протавречности кои мошне често се артикулираат како кризи и 
отворени судири. Сепак може да се насети дека соработката на глобален и на 
европски план е природна тенденција и посакувана појава. На таквиот развој 

основен псчат му даваат интеграционите ироцеси кои импсративно се

54 Гариамати И., Реформа на безбедносниош секшир проишв опасносиш од новише закани. 
ГТредизвиците за рефор.мите во безбедносниог сектор на Република Македонија, Институт за 
одбранбсни и мировни студни и Центар за демократска контрола на вооружсните снли, 
Македонска разница. Куманово. 2003.102
55 Горсски В., Сите војски на светот, НИП Ѓурѓа. Скопје, 1995,19
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намстнуааат со логиката на развојот на производнитс сили. технологијата, 
информатиката и на сите други комуникации што тис ги овозможуваат мсѓу 

народите и државите.

Се знас дска веќе неколку години наназад нашата планета и 

официјално брои 6 мшшјарди жители. Но не секој поединсц ги ужнва истите 
изгледи за иднината -  всушност, далеку сме од тоа. Секој нема ист пристап до 
знаењето и изворитс или ги има истите можности во однос на образование и 

грижа за здравјето на нивнитс деца. Можсби е банално да се каже ова 

повторно, но, глобалнитс одговорности подразбираат и глобално 

размислувањс. Ние секогаш мораме да имаме на ум дска повеќето мажи и 
жени не сс службеници во убавитс административни згради, ниту офицери 
добро опрсмени со модерни оружја и технологија, ниту пак директори во 

динамични и успешни комиании; повеќето не се иоврзани со интернет и не ги 
следат подсмите и паѓањата на бсрзата, иако последните можат да имаат 

пресудсн ефскт врз нивнитс животи.56

Kora станува збор за Република Македонија секако дека таа не можс 
да биде имуна на ваквите ризици и опасности по безбедноста и одбраната на 

државата. За справување со тероризмот Република Македонија ќе треба да ги 

пренасочи своите капацитети и сите напори кон отстранување на оваа 

глобална закана што секако дека ќе биде изразито тешка задача. За да може 

Македонија да биде подготвена да се спротистави на новага закана, таа мора 

да развие нови дополнителни капацитети. Македонија мора да ги следи 
актуслнитс и потенцијалните закани за да не биде во ситуација, коради 

немоќта на државата, да функционира како делотворон систем за 

распределба и контрола и да доживее неуспех и крах во целиот систем. Денес, 

Република Македонија сс соочува со создавање криза многу поблиску т.е 

дома со длабоки стратегиски и воени сплетки.

56 Comelio Sommaruga, New Security Chalenges: Some Reflections on Globalisation of Responsibilities, 
Copyng with the New Security Challenges of Europe, Proceedings of 4*1 International Security Forum 
Ulrich Lehner and Fred Tanner, Peter Lang, 2001, pp. 62



3. ОСТВАРУВАЊЕ HA МЕЃУСЕБНА КООРДИНАЦИЈА И 
СОРАБОТКА МЕЃУ ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СИСТЕМОТ НА ОДБРАНА

Државите можат да се категоризираат спорсд стеиенот на сила што ја 

имаат. Од една сграна тоа сс силните држави кои имаат цврсти врски мсѓу 

физнчките, институцпоналните компонснти и ставовитс и висок степен на 

хоризонтална и всртикална легитимност’7, а од друга страна сс неуспешните 

држави, политички целинн кои ироиаднале. Во нив има минимален јавен ред 
и мир или иак воопшто го нема, раководството нема авторитст, ниту пак 
предизвикува лојалност, а многубројнитс вооружени груии и фракции даваат 

отпор на оние кои би можеле да сс обидат да ја интегрираат засдницата и да 

восиостават ред. Војната мсѓу засдниците и локалната власт на одредсни 

восни водачи, банди и фракции го претставуваат редот.* 58
Државата мора да го заслужи и да го задржи своето право на власт 

прску обезбсдувањс на безбедност, закон и рсд, правда и други мерки 

потрсбни за државната добросостојба.

Државнитс институции ја претставуваат машинеријата на власта и 

нејзиниот рсжим, важечките закони, норми и администрација. Тие 

прсгставуваат многу ризична точка во конструкцијата на државага и се 
постојано на удар на јавноста.59 Значи, државнитс инстигуции нс ги чинат 
само правилата испишани на хартија или шсмите за дистрибуција на 

надлежноститс и мсѓусебните односи на носителите на одрсдсни овластувања 

во нивни рамки. Државните институции ги чинат живи луѓе кои во 

структурите на власта стасуваат по политичко-партнски линии, по пат на 
нзбор шш имснувањс. Во рамките на тие структури, конкретно претствувајќи 
ги партиите што „инвсстиралс" во нив и апстрактно иретставувајќи ги 
граѓаните што гласалс за нив, тие се носители на најразлични улоги и

Снлата на државата можс да се мерн според способноститс и силата на државата. Се 
дефиннра како способност владага да гн имплеменентнра своите полнтички внзни. да 
иенетрира во општсството. да регулнра итн. Односно силната држава с способна да си ги 
соберо даноцнте. а слабата не е моќна во тоа.
'ч Holsti К- Ј.. The State War and the State of War. Cambrige Univerrsiiy Press. 1996, p. 90-100

Нацев З..Доктрина u стратеѓија. Ннп Ѓурѓа. Скоијс, 1998.168
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овластувања, од највисоки до најниски. Тие се од различно потокло и се на 

различна возраст, имаат различни лични карактеристики и животно 

искуство, носат различни животни фрустрадии и предрасуди.

Промените што се случија во 90-те години на минатиот век во 
економската, политичката и културната струкгура во Рсгтублика Македонија 
отворија нова политичка реалност со мноштво на проблеми што започнуваат 

да пливаат на иовршина во однос на организацијата на власта во новата 

проекција на парламентарната легитимност.60

Донесувањето на Уставот во 1991 година го означи создавањето нов 

политички систем во Република Македонија со кој се воведе парламентарна 
демократија. Тоа значешс воспоставуваље на сден суштиаски нов политички 
амбиент (радикално поинаква положба на политичките субјекти: граѓаните, 

политичките партии и органитс на власта) во која парламентот се промовнра 

во средишна политичка институција.61

Ако се земе прсдвид сложеноста и мултидисциплинарноста на 
одбранбсната и безбедносната функција, карактеристично за секоја држава е 
воспоставување бројни институции и органи кои директно или индиректно сс 

поврзани со остварувањето на оваа витална функција за граѓаните, за 

државата во целина и за самата регионална безбедност што се јавува како 

рамка во која се практикува оваа функција.62

Во сите држави значајно внимание се посветува и на улогата на 
државните органи во одбраната. Од ова произлегува дека сите одбранбсни 
системи се потпираат на државата и државнитс органи кои се носитсли на 

организацијата на одбраната. Положбата и улогата на државните органи во 

одбраната се определени пред се, од природата на политичкиот систем и во 

основа се утврдуваат различни задачи на носителите на законодавната, на 
извршната и на судската власт.

611 Пошироко види: Гаговска Б., Опојниош мирис на власиш, Просвста, Куманово, 1992, 22
61 Види: Бакрески О Државнчте орѓани и одбрината, Македонска ризница, Куманово, 2002.37 

Гоцевски Т.. Положба и функции ни Министерствато за одбрана на Република Максдонија.
Соврсмена Макелонска одбрана, Мшшсгерство за одбрана. година I, број 2, дексмврн 2000. 52-53
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Често се поставува прашањето „Дали државните органи се способни да 

го осигураат владсњето на законот?“, „Дали сс способни да ги штитат 
човечките и имотните права?“ и „Дали сс способни да ја осигураат 

бсзбедноста и уставниот поредок во државата?".

Сскако дека безбедноста и заштитата на вредноститс се најважната 

задача на органитс на државната власт на државата. Од пропнсите ц законитс 

можат да сс извлечат сознанија за обврските на одделни институции во однос 

на идентификување на опасноститс и/или нмвно следење, аналнзирањс и 
преземање мерки за нивна елиминација. Во областа на одбраната во 

Република Македонија свос место имаат: Собранието; Претседателот на 

Републиката; Владата; Советот за безбедност; Министерството за одбрана. 

Во основа. Собранието се јавува како фактор на контрола врз надлежностите 

иа Владата на Република Македонија во областа на одбраната и како фактор 
што одлучува за буџетскитс средства намснети за одбраната и вооружсните 
сили. Претседателот на Републиката сс јавува како врховен командант, но 

иовеќе со нормативни, отколку со командувачки функции. Владата на 

Ропублика Македонија предлага одлуки од интсрес за одбраната и донесува 

уредби за регулирање на бројни организациони прашања од областа на 
одбраната. Најпосле, Министсрството за одбрана располага со најдолга листа 
на овластувања, вклучувајќи го и командувањето со Армијата, 

унапредувањето на офицсрскнот кадар како и со урсдувањето на други 

статусни прашања на Армијата.

Ако се обидимс да направиме мала синтсза на носителите на 

политиката на национална бсзбедност и нивните главни документи и нивоата 
на донесувањс одлуки, може да заклучимс дека гснсрално постојат три нивоа 
на функционирањс (остварувањс на системот на национална безбедност):

1. политичко-безбсдносно ниво:

- донесување закони;
- донесување стратешки документи и одлуки.

2. одбранбено-безбедносно ниво:
- план за одбрана;
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- документи за употреба на Армијата;

- докумснти за употреба на Полицијата.

3. организациско-институционално ниво:

- претседател, влада. министер.6’

Органите на државната власт своите активностнте во одбраната ги 
остваруваат како во мир така и во восна состојба. Првиот вид активности 
овозможува да се зачува мирот, да се избсгнс војната како најголсмо зло на 

човештвото и да се спроведат подготовките за одбрана.

Вториот вид активности се однесуваат за воена состојба и тие треба да 

овозможат континуирано функционирање на органите на државната власт во 
такви услови. Потоа, секој во рамкитс на своите надлежности треба да 
остварува комуникација со меѓународната засдница за положбата во која сс 

наоѓа државата и да обезбеди услови за продолжувањс на 

спротивставувањето што би траело до конечнотото справување со заканата и 

обезбедувањс на потребниот мир. 63

63 Лазаревски П., п Атанасов П., Поставеност и остиарувин.с на политиката на нациошшш  
безбедност на Република Македонија, Институт за социолошки и нолитичко-иравни 
истражувања, Скоије, 2002,97-9Ѕ
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3.1 СОБРАНИЕ HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3.1.1 УЛОГА И ФУНКЦИИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Kora станува збор за државите кои се засноваат на модсрна 
парламентарна демократија. највисоката и суверена власт во државата i ne ja 

лоцираат во парламентот. Државите со поголема парламентарна традиција 

ќс забележат дека основниот принцип на иарламентот не е да владее со 
земјата. туку да ја контролира владата.64

Во конституционална тсорија постои карактеристична иоделба, која не 
се заснова на моќта, туку само на функциите. Министрите се одговорни за 

водење на земјата, а Парламентот с одговорен за повикување на одговорност 

на министрите, како и за законодавството.65 Во периодот од XIX век 
Парламентот можсшс да се оттише како владател со земјата, но бројни 
фактори значса дека во XX вск моќта на владеење премина во извршување. 

Овие фактори вклучуваат порасг на дсмократијата нреку принципот еден 

човек -  едсн глас, развој на политичките партии, растечка важност на 

иартиските лидери, медиумите и над се растечкн и комплексен бизнис на 

управувањс со модсрната држава.56
Во денешните демократии, политичките одлуки не се донесуваат 

директно од граѓаните, туку од нивнитс избрани претставници. Тие ја 

практицираат нивната законодавна власт во рамките на реирезентативнитс 

институции како што с Парламентот. Значи, Парламентот е политичка 

институција, реарезентативен инструмент каде во принцип се практицираат 

законодавните операции и контролата на Владата (парламентарна контрола). 
Метаморфозата на Парламентот од репрезентативен инструмент, единствено 

задолжен за законодавната работа, во модерна, комилексна политичка и 

организациска демократска институција с резултат на нараснатитс потреби. * 05

w Бакрсски О.. Државнише органи и одиранаиш, Максдонска ризница. Куманово, 2002,39
05 Anihony Н. Birch, The British System of Government, Ninth edition, London and New York, 1993, 168 
'љ Paul Silk with Rhodri Walters, How Parliament Works, Second edition. Longman, London and New 
York, 1989. p.39
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Една од основните примини поради која на Парламснтот (собранието) 
му се придава толкаво значсње се должи на фактот што станува збор за 

единствената институција во рамкитс на поделбата на власта на која може да 

и се довсри донесување најважни иолитички одлуки, а која тоа ќс го стори 

прску отворена, јавна и рационална дискусија. Секако, тоа го овозможува 
начинот на неговото конституирање (на непосредни избори) и разновидшшт 
пратенички состав, што ја создава претставата за Парламентот како народно 

претставништво.67 Парламентот има обврска да обезбсди извршната власт, 

да работи за доброто на граѓаните. Тоа значи дека треба секој предлог добро 

да се анализира и да се поддржат само оние предлози кои се во интсрес на 

државата односно се согласуваат со националниот интерес неместо некој 
елитен или фракдионен интерес.

Собранието на Ртублика Македонији е претставнички орган на 
граѓаните и носител на законодавната власт како најзначајна сфера од 

легислативната власт во Република Македонија.

Легислативната власт ги опфаќа нормативните функции на државата 
(уставотворна, законодавна и подзаконска нормативна власт). Со овие 
функции, државата го создава нормативниот поредок односно правните 

правила за функционирањс на државната власт. Во креирањето на овис 

правила, иритоа клучна улога има Парламентот како уставогворен и 

законодавен орган, пришто оваа улога тој ја остварува пред сс со 
донесувањето на Уставот и законитс како најопшти правни акти.68

Собранието на Република Македонија е еднодомно претставничко 
тело69. Бројот на пратениците што го сочинуваат Собранието не с фиксно 

утврдсн, така што тој може да изнесува од 120 до 140 пратениди. Пратениците 

во Собранисто сс избираат на општи, неиосредни и слободни избори со тајно

67 Вици пошнроко: Б. Ванковска н Ц. Цветковски, Правото и одбраиата, Графохартија. 
Скопје. 1996, 265-266
“  Шкариќ С , Уставно право, втора книга, Унион-траде. Скопје. 1995, 358
69 Претставничките тела историски настаналс како еднодомни. Значително подоцна, особеио 
во XIX век, а некаде и порано сс јавуваат дводомни претставнички тела. Познати се и 
повеќедомни собраннја составени од три и од повеќе соборн.
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гласање, за врсмс од четири години. Мандатот на пратеницитс го верификува 

Собранисто и тој почнува да тече од конститутивната седница на 

Собранието. Уставот на Република Македонија ирсдвидува можност за 
продолжувањс на мандатот само ако настане воена или вонредна состојба. 
Новоизбраното Собрание се состанува на конститутивна седница најдоцна 20 

дена по одржанитс избори. Организацијата и функционирањето на 

Собранието се уредуваат со Уставот и со Деловнмкот за работа на 

Собранието.
Основна функција на Собранието е да ги донесува законите и другите 

одлуки кои сс утврдени со Уставот на Република Македонија. Покрај тоа. 
Собранието ја изразува општата политичка волја на македонската држава 

преку посебни акти, како што се: дскларации, резолуции, препораки и 

заклучоци.
Улогата на Собранието како претставнички орган на граѓаните и 

носител на законодавната власт на Реиубликата особено се огледа во 

неговата надлежност. Надлежноста на Собранието е утврдена со Уставот и 

таа е изворна. Надлежноста се остварува како законодавна власт.70

Собранието има мноштво надлежности кои претставуваат збир на 
уставни овластувања, како и средства врз чија основа тоа ја остварува 
законодавната власт. Надлежностите на Собранието, односно најголем дсл 
од нив се наведени во члснот 68 од Уставот на Република Македонија. 
Основите за анализа на функциите на Собранието на Република Македонија 

ќс ги разгледаме низ призмата на неговата улога во одбранбсниот систем. 

Така, функциите на Собранието гледајќи од тој аспект можат да се определат 

преку следниве констатации:
Уставнотвориата функцнја, Собранието ја остварува како негово право 

да го донесува и да го измснува Уставот. Тоа значи дека Собранието има 

право не само да го менува и да го дополнува Уставот со уставни амандмани, 

туку и право како редовно (законодавно) Собрание да донесува нов Устав.

п Видн: С.Климоски, Усшанен и иолишички сисшем, Просветно дело, Скоије, 1998, 315
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Одредбитс на Уставот на Република Македонија што ја регулираат 

основната функција -  донссувањето на законите -  сосема остануваат во 

рамкитс на вообичаените ингеренции на законодавната власт во системот на 

парламентарната демократија.71

Значсњето на Уставот произлсгува и од фактот што тој ги дефинира 
правните граници во вршењето на власта подеднакво кога станува збор за 
самото Собранис или за некоја друга институција во системот. Уставшпе 

одрсдби што сс однссуваат (ин)директно на одбраната на земјата 

прстставуваат основа и рамка за организирањето и функционирањето на 

одбранбениот систем.72 *
Покрај уставотворната функција посебно месгго зема н законодавната 

фуикција. Донесувањето закони претставува гаранцнја на иоложбата на 

Собранисто како законодавна власт. Собраннсто дава автснтично толкуваље 

на законитс. Автснтичното толкувањс на законитс Уставот го утврдува како 

исклучиво право и должност на Собранисто, што е соссма разбирливо, затоа 

што автентичното толкување, со тоа што ја утврдува вистинската смисла на 
закоиите, истовремемо доаѓа на местото на оирсделбата на која се однссува и 
со тоа станува дсл од законот од самиот почеток.”  Исто гака, Собранисто 

дава авгснтично толкување и на законскигс одрсдби од областа на одбраната. 

Тоа распишува и рсферендум што е негово општо право изрично предвидено 
со Уставот, а дава и амнестија за сите кривични дела што се одрсдени со 
закон.

Собранисто има повсќс функции во делот на одбраната. 'Гака. со 
законска функција го регулира системот за одбрана, за бсзбедност, за 

разузнување. Уставот на Република Максдонија оиредслува прашања кои се 

однесуваат на одбраната и заштитата на државата да бидат разработени во 

посебсн системски пропис иознат како Закон за одбрана. Законот за одбрана

71 Л. Китаноски, Поделба ни илисша, Анискои. Скоијс. 1996, 197
7: Внди: Б. Ванкоиска н Ц. Циетковски, Правото и одбраната, Графохартија, Скоијс, 1996, 266

С. Кли.моискн. Уставен и политички систсм, Просветно дсло, Скоијс, 1998, 316
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сс донесува со посебна иостапка. Тоа доволно говори за актуелноста, но и за 

значсњето на оваа матсрија што с прсдмет на законска рсгулатива.

Буџетската функција е значајна функција на Собранието на Рспублика 
Македонија. Буџетот на земјата во основа претставува годншен план на јавни 
приходи н на јавни расходи коч сс очекуваат да се остварат во годината за 

која е донесен буџетот.74 Зборот буџет има француско потекло. Потскнува од 

старофранцускиот збор bougette што значн кожна торба. Во Англија тој збор 

означува кожно ковчсже во кое се чуваат податоцитс за приходите и 
расходитс на државата, а подоцна roj збор служол да го означи оној документ 
во кој бил содржан прсдлогот за приходите и расходите што се поднесувал до 

претставничкиот орган.

Во основа Собранието преку финансирањето и буџетирањето ја 

утврдува материјалната основа за безбедносниот сектор како и финансискага 
рамка, но со тоа придонссува н кон јакнење на развојната функција во 
позитивна или нсгативна смисла. Ова значи дска кога претстои некоја 

расирава за буџстот на одбраната треба да се изложат ситс околности и 

истиот да биде во согласност со дскларативната политика или управување на 

ресурсите со кои расиолага државата, а при тоа да не трпи одбраната на 

државата.
Собранисто на Рспублика Македонија има обврска да изработува и да 

донесува буџет кој се однссува за услови на восна состојба. Воениот буџет на 

Реиубликата обсзбедува средства за остварување на функциите на органнте 

на државната власт во услови на восна состојба. Со нсго се утврдуваат 

изворните приходи од кои ќе се обсзбедуваат средствата, виснната на 
средствата што трсба да се обезбедат од изворнпте приходи, динамиката 
спорсд која ќс сс обезбсдуваат срсдствата и сл. Воениот буџст, исто така, ги 

оиределува и внснната на расходнтс, корнсниците на буџетот и средствата 

кои им прнпаѓаат, намените на срсдствата определсни со воениот буџет, 

динамиката на трошсњс на средствата и слично. Со тоа може да се каже дска

74 Пошироко види: Гоцсвски Т.. Еконолшка иа одбраната. Македонска ризница. Куманово. 
2003. 87
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ефикасноста на системот на одбраната с дстерминирана, меѓу другото и од 
планирањс на потребитс за висината на срсдствата. начинот на нивното 
обезбедување, конкретната распределба според корисниците и намсната.

Функцијата на одлучуваше за прашања од меѓупародните односи се 

осгварува преку ратификација на меѓународни договори, односно нивно 
усвојување и имплементирање во наше го законодавство.

Според члсн 17 од Законот за одбрана, Собранисто ратификува 
мсѓународни договори кои се однссуваат на влегување, поминувањс или 
престојување на странски вооружсни сили на терпторијата на Републиката 

зарадн вежбовни активности. обука и учсство во мировни или хуманмтарни 

опсрацин, како и за учсство во тис активности и опсрации на единицитс на 
Лрмијата на Републиката во странство.

Ратификацијата на меѓународните договори од областа на одбраната и 
безбсдноста се врши со закон кој го содржи текстот на меѓународниот 

договор. На тскстот на меѓународиниот договор не сс вршат измсни и 

дополнувања. Тоа значи дека пратсниците првпат се срстнуваат со неговата 

содржина. Сс иаметнува нотребата извршната власт прстходно да го 
информира Собранието за основите и причинитс норади кои се предлага 
ратификација на мсѓународниот договор, како и за тоа дали договорот 

намстнува потрсба од донссување на нови или измена и доиолна на 

постојнитс закони.

Најважно уставно овластување на Собранисто е да одлучува за војпата и 
за мирот. Имено, Собранието, ночитувајќи ја уставната процсдура е 

овластсно да вовсдс воена состојба, односно да утврди дали сс исполнстл 

уставнитс иретпоставки за нсјзино прогласувашс (согласно член 124 од 

Уставот). Всушност, оваа омшта уставна одредба Законот ја расчленува на 

нсколку комионенти: утврдуваље на иостоењс нсиосредна восна опсаност од 

наиад врз Републиката; прогласувањс восна состојба кога Републиката с 
нападната или кога и с објавсна војна; ирогласувањс престанок на воена 
сос-гојба.
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Собранието покрај тоа што с овластено за воведување воена состојба, 

тоа е овластено и за воведување на вонредна состојба односно утврдување 

дали сс исполнети уставните иретпоставки за нејзино ирогласување. Ова 
уставно решенис нс создаде можност за справувањс со опасноста со која се 
соочи Рспублика Македонија во 2001 година.

За врсмс на кризата во Република Македонија дојде до нсдоразбирањс 
за тоа дали се исполнети условите за прогласување воена состојба. Спорсд 

Уставот на Република Македонија во делот за прогласување воена состојба 

(или утврдување на постоење неносрсдна воена опасност) постои нравна 
лимнтираност бсз оглед на степенот на загрозеност и нарушување на 
нормалните текови на општествсниот систем. Според Уставот на Република 
Македонија, воена состојба настанува кога претстои непосредна воена 

опасност од наиад на Реиубликата, кога е нападната или кога ii е објавена 

војна. Уставот нс с доволно јасен кога станува збор за т.н. претстоење 
непосредна восна опасност, односно во што с разликата од постоењс на 
оиасност. Оттука, се наметна и потрсбата од поинаква формулација, односно 

уставни промсни во делот што се однесува на воената и на вонрсдната 

состојба. Како едно од решенијата кос ќс го сублимира пропустот, можс да 

бидс дополнување со формулацијата кризна состојба која ќе го допрсцизара 

Уставот u ќс овозможи непрсчсно дејствувањс на безбедносните сили во 
справување со ситс ситуацни во кои би сс нашла Република Максдонија. Оваа 

потрсба се јавува дотолку повеќе што постои одредсна нсусогласеност 

помеѓу уставните и законскитс одредби околу дсфинирање на категоријата 

непосрсдна воена опасност.

Како следна многу важна надлежност на Собраниетое неговата избориа 

фуикција, и тоа: избор на Влада на Република Македонија и избор, 
имснуван.с и разрешување на други носителн на јавни и други функции, избор 

на судската власт, избор на судии на Уставниот суд и избор и разрсшување на 

судинте.
Од ова можс да сс заклучи дска no Собраннето на Република Маке- 

донија сс концстрирани ситс позначајни изборни функции. Посебно вниманне
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заслужува изборот на Владата. За разлика од иовеќето западносвропски 
парламентарии демократии, во кол мандаторот има обврска само да го 

соопшти составот на кабинетот. изборот на македонската Влада с строго 

уставно формализиран. Владата сс избира на седница на Собранието по 

ирсдлог на мандаторот и по ислушувањето на нојзината ирограма.75

Во рамките на изборната функција, Собранисто има можносг преку 
имснување носители иа јавни функции во делот на безбедноста и одбраната 

да влијае на изборот иа високите носители на рссорот одбрана и безбедност, a 
со тоа да влијае и на кадровската политика на Владата.

Политичкоконтролната фупкција во основа значи вршсње полнтичка 

контрола и надзор над Владата и над другите носителн на јавнитс функцин 
што сс одговорни ирсд Собранисто. Контролната функција е најглавна во 
доменот на Собранието и таа се остварува низ расправа на Собранисто преку 

комисиите (во делот на одбраната и бсзбедноста првенсгвено прску 
Комисијата за одбрана и бозбедност) и преку Анкетнитс комисии ио 

одредсни прашаља кои имаат исклучитслни надлежностн во остварувањсто 
на цивилната контрола над безбедносните структури. Во областа на 
одбраната, како што утврдува законот, Собранието врши надзор врз 

остварувањето на надлежноститс на Владата во одбраната и ја следи подгот- 

веноста за одбрана на Реиубликата.

Во Рспублика Македонија можс да сс констатира дека извршната власт 

и нејзините органи имаат иоголем авторитет и моќ отколку комисшпс и 
самиот парламснт. Во основа се очекува со развојот на демократијата во 

нашата држава да јакне и улогата на ко.мисиитс како фундаментална задача 

на иарламентот.

Во однос на одбраната Парламснтот донесува одредсни дскларации, 

како одобрување на нормативни и политичкн документи кои претставуваат 
јасна визија за безбсдноста и одбраната (бсзбсдносното опкружувањс, 
бсзбедносниот сектор, менаџментот и конгролата). Овис докумснти мора да

Владата која с прсд избор нма обврска да состави праграма во која ќе бидат дофинирани 
ак пш носттс за времс на нсјзиниот мандат.
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сс јавни, широко дискутирани и да сс постигнс јавна поддршка. Релевантни 

одлуки и јавна поддршка можс да биде заснована само на мултиваријантна 
анализа на возможннте алтсрнативи.

Постои основна иотреба Собранието иерманентно да се грижи за 
максимална подготвсност на Републиката за одбрана во ситс области и за 

обезбедување организација и мобилизација на сите материјални и човечкм 

сили ii срсдства. Оваа задача Собранието ја остварува со донесување на 

Надионалната концепција за безбедност и одбрана. Собранисто донссува 

заклучоци и резолуцин во врска со остваруван.ето на системот на одбраната, 
прави мланови за развој на одбраната, оиременоста и борбената готовност на 
АРМ. Интересно с да сс спомнс дека до денес на Собранието ннту му с 

доставен, ниту е донесен, каков било документ за овие надлежностн во однос 

на одбраната (со исклучок на Националната концепција за бсзбедност и 

одбрана).
Подобрувањето на мсстото и улогата на Собранието во одбраната, 

покрај неговите уставни и законски надлежности, грсба да е насочено кон 

поактивно учество во конципнрањето на одбраната, донесуван.ето на буџстот 

за одбрана балансиран со другите потреби на државата. како и парманснтно 

информирање за состојбата и тенденцшгге за развој на одбраната.6

3.1.2 ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР ВО 
ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Собранисто во основа ги обединува различните политички партии кои 

имаат речиси цслосно раздвосни димснзии. Од сдна страна, тоа прстставува 
мноштво од релации помеѓу иовеќсто партин некои и внатрсшноповрзани, но 

сспак со спротнвставсни интереси. Испрсплетувањето на интересите на 
повсќе мнозински партни го создава критичното јадро за формирање Влада. 

Владините одлуки сс имплемснтирани од индивидуални министсрства и 

агенции чија одговорност лежи врз министрите. Во однос на нивната работа, 

Собранието има можност да покрене механизам на одговорност. Најголсм

Стартеѓији зи одбршш иа Републики Мчкедонија, сентември. Скопјо, 1998, 13
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проблсм се јавува околу прашањето „Каде мора да номине границата на 
егзскутивната хиерархија помеѓу Прстседателот и Владата за да сс обезбсди 
иотребниот баланс на одговорност?". Од друга страна се намстнува 

прашањето „Како овие два субјекта да ја поделат моќта“? и „Која е нивната 

актуелна тежина во расиредслувањето на вредностите и ресурсите во 

политичкнот ироцес?“.77 Прскумсрного иолнтизираљс на работнте е главен 
проблсм, бидсјќи тоа би ја ограничило (спречило) мисијата на извршната 
власт како архитект на политиката да ги брани своитс политички 
одговорности.

Собранието нма механизми кои може да ги употреби за да се побара 

одговорност од извршната власт. Сс чини дека пратениците нс ги познаваат 

доволно механизмите со кои се врши надзор над извршната власт. Оттука, сс 
иамстнува потребата посебно во дслот на одбраната и безбедноста од 
суштинска м нодетална разработка на ностојните законски одрсдби за 

надзорот во областа на одбраната и безбедноста, бидејќи пратсницитс не се 

доволно сигурни за да ги користат правните инструменти кои ги имаат на 

располагање.
Постојат повсќс инструмснти со кои сс врши надзор над извршната 

власт за прашаља од областа на одбраната и бозбсдноста. Така, во согласност 
со уставната и законската регулатива се познати слсдните форми на 

парламснтарен надзор:

- обврска на Претседателот на Републикага да го извсстува 
Собранието за прашањага од нсговата надлежност најмалку еднаш 
годишно;

- штерпелација за работата на носителитс на јавни функцни, 

Владата на Република Македонија и секој нејзин член посдинечно, 

како и за прашања од работата на државните органи;

- пратсничко прашање; 
прашање за довсрба на Владата;

77 Ch. Pollilt &G. Bouckaen, Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University 
Press. 2000. p.134-148.
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- барањс на пратсник во Собранието до Министерството за одбрана 

да организира негова посета на сдиници, команди и штабови на 

Армијата, заради запознавање со активностите на Армијата.

Парламснтарннот надзор над безбедносниот сектор не с сам по себе 
цсл. Во суштина, главната цел на парламентарниот надзор е да ја држи власта 

одговорна и да ја осигура рамнотежата мсѓу безбедносната политика и 

ошптеството во обединување на целите, политиката и процедуритс на 
воените политнчки раководители.

Собранието и граѓанитс на Република Македонија имаат право да 
знаат што сс случува во одбранага и бсзбеноста, што значи треба да се 

обезбсди транспарентност во работата на извршната власт.

3.1.3 КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ

Парламентарните комисии сс нај.моќните организацин на работа во 

Парламснтот. Имајќи ја во прсдвид комплексноста на безбедносниот сектор, 

развнената структура на комисинтс е нсопходна ако Парламентот сака да 

има вистинско влијание врз Владата. Комисијата с важна затоа што 

овозможува директна комуникацнја меѓу парламентарцигс од различни 
политички партии.

Формирањето на работните тсла во парламентот с правило во сите 

држави чија функција се остварува на две основни иодрачја: законодавството 
и законодавната процсдура и контрола над извршната власт. Комисиите 

стануваат цснтар на оној дел од работниот процес во Парламентот кој му 

претходи на одлучувањето во самиот Парламснт и нивната работа ќс има 
смисла доколку тис подготвуваат „матсријали" за расправа во Парламентот 
врз основа на ироверени факти. а не да нудат готови предлози за усвојување. 

Тоа значи дека таа треба да иницира и да ги елаборира можнитс алтернативи 

со можнитс мослсдици, создавајќи условм за одговорно одлучувањс во 
Парламентот.
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Во основа комисиите треба да бидат составени од пратеници што ја 

познаваат проблематнката од делокругот на комисијата со застапеност на 

партшгге што имаат пратсници во Парламентот и избрани членови од редот 
на научните и стручни експерти. За плодотворна работа во комисиите 
неопходно е да бидат повикувани ексиерти кои треба со својата докажана 

експертиза да помогнат во работата на комисијата и да нудат алтсрнативи во 

изнаоѓањето на одредени одговори. Тоа е потребно затоа што и покрај тоа 

што е пожелно нратениците да ја познаваат материјата, сепак најчесто тие се 

од различни црофили и некогаш во недостаток на стручен и комиетентен 
пратеник или уштс полошо како резултат на политичката волја на 
политичката партија во некоја од постоечкнте комисии кои егзпстираат во 

Парламентот сс става пратеник кој не е соодветен во таа област. 

Рацноналните прсдлози и решенија треба да бидат резултат на мудроста на 

пратениците, а погрешннте резултати условно може да се каже, на 
„незнасњсто" на науката иретставена преку експертите кои се повикани да 
помогнат во изнаоѓањето на вистинскитс рсшенија.

Комисиите се можност но и еден од начините за поширока расправа 

кадс постојат предуслови за конструктивни дискусии и можност за поголема 

легитимност во расправата на поодслни прашања, затоа што во основа тука 

ќс се испрсплстат односите меѓу партиитс кои сс партициписнти во 
Парламснтот. Координацијата на полигичкото ниво за овој сегмент е 
особено важна и во основа ќе се релативизара преку меѓупартискиот 

консензус.

Високо политизираните Влади се обидуваат да ги избегнат комисиите, 

бидејќи тие не сакаат да доверат политички осетливи прашања на решавање 
на други тела. Но, тис сс многу нестрпливи да формираат неформални ад хок 
комисии кадс тензиите можат да омскнат преку директни преговори очи во 

очи и моментни спогодби.
Собранието на Република Македонија заради подготвување и 

разгледување на предлози на закони и на други акти; следење на 
извршувањето на актите на Собранието, како и проучување и претресувањс
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на други ирашања од своја надлежност, образува постојни и повремени 

работни тсла -  компсии. Во Собранието има иовеќе комисии задолжени да 

расправаат за определени области. Прашањата кои се поврзани со одбраната 

и безбодноста и се доверсни на Комисијата за одбрана и безбедност.
Комисијата за одбрана и безбедност умествува во подготовките на сите 

законски акти од областа на одбраната и врши надзор врз остварувашето на 

законитоста и уставнитс одрсдби за одбраната како и одрсдбите на Законот 

за одбрана.

Во таа смисла, функционирањсто на Комисијата за одбрана н 

бсзбсдност (прстходно Комисија за внатрешна политика и одбрана) која ја 
покрива сферата на одбраната п бозбедноста на државата и нејзините 
лсгални димензии, е исклучително значајно.78

Заради ефикасно извршувањс на задачитс од својот делокруг, 

Комисијата за одбрана и безбедност, може да бара иодатоци и информации 

од Министсрството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и 
другите органи и организации во областа на одбраната и безбедноста. Во 
нсјзина надлежност се следнитс прашања: заштита на поредокот утврден со 
Уставот; остварувањс на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 

одбрана на Рспубликата и цивилната заштита; соработка со колективните 

системи за бсзбедност и одбрана во кои Републиката пристапила; заштита на 
животот, личната сигурност и имотот на граѓанитс загарантирани со Уставот; 

производство, промет, набавување. поседување и носење на оружје, делови за 
оружје и муниција; обсзбедувањс на личности и објскти; државјанство; 

одржуваље на јавниот ред и мир; јавните собири и јавнитс прирсдби; премин 

на државните граниди и движсњс и престој во граничниот појас; движење и 

престој на странцитс итн.
Комисијата за одбрана и безбедност с клучната компонснта на секоја 

здрава институционална рамка за ефикасно работење по прашањата од 

националната безбсдност. Комисијата има сксклузивна можност да биде

78 Со одлука на Парламентот од 12.11.2002. Комисијата за внатрешна нолитика и одбрана с 
преименувана во Комисија за одбрана и безбецност.
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вистински финансиски контролор на работењето на клучните институции кои 
ја остваруваат одбраната и безбедноста и можност постојано да ја следи 

ефективната односно неефективната употреба на ресурсите во одбраната. 
Меѓу другото, со ова се обезбедува редовната одговорност за официјалната 

политика во оваа област да се совпадне со годишната примена на 

финансиската одговорност што го претставува земањето на буџетот во 
предвид. Контролата врз буџетот е во срцето на парламентарната контрола. 
Клучот на правилен буџет е транспарентноста и одговорноста.

Транспарентноста е најважно средство и може да сс постигне само 

преку учество на повеќе цивили во безбедносните структури и со поделба на 

одговорностите за креирање на политиката и нејзина имплементација. Оваа 

подслба значи во главно јавни политички одлуки, кои се имплемснтирани од 
администрацијата (цивилно-восна), а резултатите повторно сс јавни со 

највисокото можно ниво на транспарентност во областа на буџетирањето, 
набавките, персоналната политика па дурн и orfcpaциитc.7',

Сепак, во работата на комисијата клучна е политичката волја на 

поединсчнитс парламентарци. Исто така, клучни се и прашања „Дали 

парламентарците вниматслно ги следат своите надзорнн овластувања“?, 

,ЈДали парламентарцитс прописно ги користат надзорнитс овластувања, 
иосебно кога во Владата се наоѓаат нивнитс „политички пријатели“?, „Дали 

се ангажираат доволно за да ги согледаат комплексните прашања"? и ,Дали 

се волни да вложувааг време, снсргија и политичка волја за воспоставување 

систем на правилна власт во бсзбедносниот сектор“?.
Услови за добра и ефикасна комисија се следните:
- нејзиното функционирањс и овластувања да се базираат на строги 

правила ипроцедури;

- да постои постојана координација меѓу комисиите кои се 

релевантни за бсзбсдносниот сектор, какви што се: Комисијата за 79

79 Vclizar Shalamanov, Security Sector Reform Does It Work?: Problems o f Civil-Military and Inter- 
Agency Cooperation in the Security Sector, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
and George C. Marshall -  Bulgaria, Sofia, 2003, p.90
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одбрана и безбедност, Комисијата за разузнавање, Комисијата за 

финансии, Комисијата за надворешна иолитика итн. 

комисијата да има право да побара расправа на било која тема за 
која смета дска е приоритет. Исто така, комисијата да може да 
иобара од министерот за одбрана да биде присутсн на состаноците 

на комисијата;

комисијата да може да ги користи експертизите од научните 

инститиции и невладинитс организации, кои се надвор од Владата. 
комисијата треба да има своја служба и буџет.
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3.2 ПОЛОЖБА И ФУНКЦИИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3.2.1 ПОЛОЖБА И ФУНКЦИИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ДОМЕНОТ НА ОДБРАНАТА

Со артикулација на различните интереси, сфаќања. иогледи и идеи низ 
политичката и културната плурализација сс создаваат услови за нова 

институционална архитектура на опиггсството, која треба да се одликува со 

рационалност, ефикасност и економичност. Овие начела прстставуваат 

водечки идеи и во државата за организација на радионален механизам на 

власта, а во тој склоп не може да биде изземен шефот на државата.8"
За современите парламентарни системи е карактеристична поделбата 

на извршната власт меѓу шефот на државата, како нејзин титуларен и 

Владата, како нејзин политички и оперативсн носитсл. Шсфот на државата 

(монархот или Претседателот на Републиката), традиционално, претставува 

иконосен орган чија основна функција е да ја претставува државата во 

нејзините односи со странство. Така, во меѓународните односи тој се јавува 
како највисок орган кој ја олицстворува државата, а во рамките на 

внатрешните политички односи му се доверува остварувањето на еден дел од 

извршната власт.81

Улогата на шефот на државата, без разлика на моделот на политичкото 

уредување кој е доминантен во државата е да ги иретставува и да ги 
наметнува државнитс интереси, како и да ја заштити државата од волјата на 
другите држави.

Граѓаните сакаат и треба да знаат кој им е шеф на државата што ги води 

во пропаст или успех, а шефовите на другитс држави сакаат да знаат, при 

средбите на високо ниво, со кого разговараат, преговараат и се договораат и 
од кого треба да очекуваат извршување на договореното.

Теоретски, институцијата Претседател на Републиката е нсопходно 
иотребна и рационална во процесот на институционализација на иолитичжата

30 Пошироко види: Гаговска Б., Опојниот мирис ни власти, Просвета, Куманово, 1992, 19
31 Б. Ванковска и Ц. Цветковски, Прааото и одбраната, Графохартија, Скоијс, 1996. 303
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власт што ироизлегува од широкиот мозаик на односи и околности -  
актуслни,историски, културни, надионални.

Со член 79 од Уставот на Рспублика Македонија с воведена инсти- 
туцијата Претседател на Републиката со широки овластувања, права и 

должности. Оттука, неговата улога има значсњс на суштинска компонента на 

организацнјата на системот на власта. Според некои анализи, според начинот 

на кој е уставно дефинирана и начинот на остварување во политичкиот 
систсм, позицијата на оваа институција е понагласена во однос на другите 
институции на власта, така што може да се констатира дека во Македонија 

постои полупарламснтарен, односно полупретседателски систем.

Според функциите што ги остварува, согласно Уставот и според 

реалното иолитичко влијанис и авторитст со кој располага, очигледно е дека 
нс станува збор за носител на титуларни или на церемонијални туку на

• u?значаЈни политички овластувања.
За иоложбата на Претседателот на Републиката особено е значаен 

начинот на неговиот избор. Претседатслот на Републиката се избира на 

општи и непосредни избори, со тајно гласање. На таков начин, 

Претседателот на Републиката го добива мандатот непосредно од 
избирачите, како што е тоа случај и со пратениците на Собранието. Со тоа 
тој обезбедува легитимитет на неговите функции и се иотенцира неговата 

самостојност во системот на власта. Со мандат од пет години -  кој за една 

година го надминува оној на законодавното тело -  се обезбедува она што во 

теоријата се посочува дека функцијата на шеф на државата е гарант на 
кнституциите. За Претседател на Републиката исто лице може да биде избра- 
но најмногу два пати. Одредувањето на долниот лимит на староста за 

Претседател на Републиката произлегува од општоприфатената потреба 

вршителот на таа функција да бидс зрсла и стабилна личност, со значително 

политичко и животно искуство зад себе.82 83 Изборот за Претседател на

82 Исто.. 304
83 Кандидатот за Претседател треба ден пред нзборите да има наполнето најмапку 40 години. 
Според член 81 од Уставот на РМ. кандидат за Претседател на Републикгта можат да
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Реиубликата, како што одрсдува Уставот, се врши во иоследните 60 дена од 

мандатот на претходниот Прстседател. Во случај на прсстанок на мандатот 

на Претседателот на Републиката од кои било причини, изборот на нов 
Прстседател сс врши во рок од 40 дсна од денот на престанокот на мандатот. 
Начинот на избирање на шефот на државата ја определува неговата 

положба. Нсговата политичка позиција се извлекува од политичкото 

влијание на партиската структура. Според Уставот, во член 83 постои 

инкомпатибилност на должноста Претседател на Ренубликата со 

истовремено извршување друга јавна функција, односно профссија или 
функција во политичка партија.

Претседателот на Републиката не е орган кој с над Уставот. Тој, како 

што спомнавме, своите права и должности ги врши врз основа и во рамките 

на Уставот и законите. Според тоа, подреденоста на Претседателот на 

Републиката на уставноста и законитоста сама по себе веќе содржи елементи 
на негова одговорност. Но, Уставот дсцидно го иропишува ирашањето на 

одговорност на Претседателот на Републиката и постаиката за утврдувањс 

одговорност. Во тој контекст, Уставот истакнува дека Претссдателот на 

Републиката е одговорен за кршење на Уставот и на законите во вршење на 

своите ирава и должности. Исто така, во член 83 од Уставот се одредува дека 
за одземање на неговиот имунитет одлучува Уставниот суд, како независна 
судска власт. Постапка за утврдување одговорност на Прстседателот на 
Републиката покренува Собранието со двотретинско мнозинство гласови од 

вкупниот број пратеници, а за одговорноста на Претседатслот на 

Републиката одлучува Уставниот суд со двотретинско мнозинство гласови од 

вкупниот број судии. Ваквата определба обезбедува постигнување рамнотежа 
помсѓу извршната власт и судската власт како автономен сегмснт на власта. 
Со тоа се оневозможува политичките амбидии на парламентаргошт состав да 
бидат инволвирани во одземањето на имунитетот на Претседателот на 

Реиубликата.

иредложат најмалку 10.000 избирачн или најмалку 30 пратеници. Изборот на Прстссдателот 
на Реиубликата се вршн во еден. односно во два круга на гласање.
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Претседателот на Републиката има бројни функдии, односно права и 

должности утврдени во член 84 од Уставот на Република Максдонија. Така, 

Претседателот ги има следните права и должности: го определува 

мандаторот за состав на Влада на Република Македонија во согласност со 

изборнитс рсзултати; ги поставува амбасадорите и пратсниците од Република 
Македонија во странство; ги прима акредитнвните и отповикувачките писма 
на странските дипломатски претставници во нашата земја; доделува 

одликувања и признанија; помилува осудени лица; нма право на предлагање 

избор, именување и разрешување, и тоа: предлага двајца судии на Уставниот 

суд, двајца членови на Републичкиот судски совет, имснува тројда членови на 
Советот за бсзбсдност84, како и други функционери во согласност со Уставот 
и со законите; ионатаму дава предлози за влегувањс на земјата во сојузи или 

во други меѓународни асоцијации или институции, како и предлози за излегу- 

ван>е од нив, за што одлука донесува Собранието; вриш и други работи од 

делокругот на неговите надлежности.

Реалната власт на Претссдатслот на Републиката одредена со Уставот 
можеме да ја систематизираме во повеќс домсни, и тоа:

1. во мсѓународнитс односи;

2. во доменот на одбраната на земјата;

3. во восна и во вонредна состојба.

Во меѓународншTie односи како носител на значајни овластувања во 
областа на надворешната политика, Претседателот на Рспубликата има 
можност реално да влијае на мсѓународната иозиција на зсмјата, како и на 

односите на нашата држава во односите со другитс држави во сите сфери на 
општественото живеење.

Тоа значи дека Претседателот на Реиубликата има маркантна улога во 

претставувањето на Републиката и во комуникацијата со други држави, како

84 Согласно Рамковниот договор Прстседателот е должен при имснувањс на тројцата 
членови. да обезиеди составот на Совстот, како цслина, соодветно да го одрааува составот на 
населснието во Република Македонија.
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и во преземањсто на некои меѓународни обврски.85 Освен што ја претставува 

Републиката (член 79), тој ги склучува и мсѓународните договори во името на 
Реиублика Македонија. Исто така, тој може да поднесе и иредлог за 
сталување во сојуз или во засдница со другн држави или истапување од сојуз 

или заедница со други држави, како и предлог за стапување во членство шш 

за истапување од членство во меѓународни организации, за што решава 

Собранието. Претседателот на Републиката ги отповикува со указ 
амбасадорнте и пратениците на Републнка Македонија во странство.

Во областа на мсѓународнитс односи евидентни се честите 

недоразбирања помеѓу Владата и Преседателот. Клучот е кој всушност трсба 

да ја води суштински кадровската политика за избор на амбасадори во 

странство, во врска со поставување нашн преставници надвор од земјата, во 

одрсдување мисии итн. Во меѓународните односи има недорабирања околу 
склучување меѓународни договори, дали тоа треба да го направи 
Претседателот или Владата. Причини за тие меѓусебни недоразбирања или 

поиуларно едната страна навлегува во надлежност на другата, произлегува од 

фактот што во обласга на мсѓународнитс оноси не е донесен Закон за 

надворешни работи. Се чини дека законот нс сс носи затоа што тој прецизно 
ќе ги дсфинира односитс мсѓу Прстссдатслот и Владата во однос на 
кадровската политика и мсѓународните договори и ќс мора да се респектира 

една посуштинска функција, бидејќи Уставот на Република Македонија не ги 
има дадено на Претседателот на Рспубликата како техничко-формално 

протоколарните, туку како заеднички компетенции со Владата. Значи, 

Претседателот и Владата мора да се договарат, односно усогласат во 
кадровската политика. Со донесување на законот ќе се средат меѓународните 

односи како поделена надлежност помеѓу Преседателот и Владата.

Претседателот на Републиката во областа на одбраната на Рспубликата, 
води грижа која е заеднички интерес за сите граѓани во државата.

85 Л. Китаноски, Поделба на власши, Анископ, Скопје, 1996,246
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Овластувањата на Претседателот на Републиката се утврдсни во 

члсновитс 79 став 2, 124 став 2 и 3, 127 и 128 од Уставот на Рспублика 

Македонија. Тргнувајќи од овластувањата и од должностите утврдсни со 

Уставот и со Законот за одбрана, Претседателот на Република Максдонија н 
врховен командант на Армијата. во остваруваљето на системот на одбраната 
може да ја донесува стратегијата за одбрана на Републиката; да донесува план 

за одбрана на Републиката; да ги пропишува мерките на приправност и да 

нарсдува нивно сироведување; да ја иропишува организацијата и формацлјата 

на Армијата на Рспублика Македонија; да ги донссува докумснтите за 
употреба на Армијата и да наредува нејзина употрсба; да дава согласност на 
документите за развој на Армијата; да ги опрсделува мерките за зголсмуваље 

на борбена га готовност на Армијата и да наредува нивно спроведување; да ја 

наредува мобилнзацијата на Армијата; да го проиишува командувањето во 

Армијата; да донесува прописи што сс однесуваат на борбената готовност, 

вооружената борба и мобилизацијата на Армијата; да поставува старешини 
на формациски места гснерали и да унапредува и разрсшува гснерали; да 
иоставува и отповикува восни претставници на Републиката во сгранство

Во областа иа одбрана имамс процизни надлсжности и како надлежсн 

функционср тој ги опрсделува военитс аташса п восните преставници во 

странство. Во однос на изборот и назначувањето на овие претставници 
праксата во Рспублика Максдонија покажа дска има спротивставување 
помеѓу Претседатслот и Владата. Прспукувања постојат ако Прстседателот 

како врховен командант и Владата сс од различни политички партии и второ 

по линија на претенциозност кога Владата или министрите сакаат да ја 

контролираат кадровската политика и на тој начин да го истиснат 
Прстседателот при избор на воени аташеа и воени прсставници.

Прстседателот на Републиката се јавува во улога на еден од овластените 

предлагачи за нрогласување восна и вонредна состојба. Тоа претставува 

битен елемент, а суштински е фактот што тој во ситуација кога Собранието

40 Закин .ш идбрани. „Службсн весник на Рспублика Максдонија", (Зр.42/2001, 3129
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нсма можност да се состане и да одлучи за „војна и мир“, Прегседателот има 
право да донссе таква одлука. Кон ова треба да се додадс и правото на 

Претседателот на Републиката за време на воена сосгојба, ако Собранието 

не може да се состане, тој да може да именува и да разрсшува Влада п да 

именува и да разрешува функционери чиј избор е во надлежност на 
Собранието (Устав на РМ, член 127).

Прашањето за прогласување вонредна состојба спаѓа во редот на 

деликатните теми како што с случајот и со прогласувањето на воената 

состојба. Улогата на Претседателот и тука е условна и тој донесува одлука во 

ситуации кога Собранието не с во состојба да се состане. Ова уставно 

решение е повеќе од потребно, затоа што иреку оваа уставна клаузула се 
обезбедува континуитет во вршењето на најважниге политички функции во 
државата и кога законодавното тело не е во состојба да се состане.

Согласно уставната позиција, Претседателот на Реиубликата е врховсн 

командант на вооружените сили и претседава со еден посебен советодавен 

орган -  Совстот за безбедност, кој го сочинуваат клучни функдионери на 

државната власт.

3.2.2 ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ВО УЛОГА HA ВРХОВЕН КОМАНДАНТ И 
КООРДИНАТОР НА БЕЗБЕДНОСНАТА ЗАЕДНИЦА

Воената организација на војската и е подредена на основната цел на 

нејзиното постоење, а тоа с водсн>с војна. Заради тоа и постои потчинување 
на голема маса луѓе на еден човек -  врховниот командант. Тој постои за 
извршување на таа цел, но постои и поради спречување на можноста војската 

да се истргне од конгролата или да се осамостои надвор од рамките кои се 

определени со Уставот и законите на една држава. Врховниот командант е 

цивил кој, меѓу другото, треба да обезбеди војската да биде „апарат на 
државата" а не да се претвори во „апарат протнв државата".87 По дефиниција, 
како носител на функцијата врховен командант се јавува она лице во

47 Види: Ѓорески В., Сише војски на свешош, НИП Ѓурѓа. Скоије, 1995, 33
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државата на кое му се доверува раководење со вооружената сила. Функцијата

врховен командант може да постои, односно да се остварува ефективно: во
* * мир, во воЈна или само во воЈна.

Претседателот на Републиката како врховен командант на вооружените 

сили има одлучувачка улога во рамкито на раководењето и командувањето со 

Армијата. Тоа претставува комплсксна и сложена активност за. чие 

остварување освен Претседателот на државата се ангажираат соодветни лица 
кои придонесуваат за успешно извршување на оваа специфична активност. 
Во рамките на ингнренциите на Претседателот спаѓа и донесување бројни 

акти кои ионатаму се проследуваат до Министерството за одбрана (ГШ на 

АРМ) заради нивно понатамошно спроведување. Оваа соработка јасно ја 

рефлектира меѓузависноста помеѓу Прстседателот и Министерството.
Но, постојат и ситуации кога се појавуваат проблсми во спроведувањс 

на одлуката. Така, на иример, врховниот командант на вооружените сили 

својата одлука дирсктно ја спроведува до Началникот на Генсралштабот, при 

тоа заобиколувајќи го Министсрството за одбрана, т.с. министерот. 

Ситуацијата дополнително се комплицира и во делот на командувањето со 

армијата поради члснот 28 од Законот за одбрана, според кој Претседателот 
на државата ко.мандувањето со Армијата го остварува иреку министерот за 
одбрана, што како солуција е присутна во други земји, мсѓутоа без 

дополнително прецизирање на оваа одредба во законски или подзаконски 

проииси се создава простор за различни, па дури и директно спротиставени 

толкувања околу начинот на нејзината практична имплементација. Оваа 
правна ситуација нс с докрај јасна околу методологијата на пракгикувањсто 
на надлежностите на Претседателот на државата и министерот за одбрана. 
Ваквата практика може да предизвика негативни последици. ако министерот 

за одбрана не се запознае со одлуката на врховниот командант. 

Министерството за одбрана има полно право да ја знае содржината на 
одлуката, бидејќи тоа дава логистичка поддршка на Армијата. 
Контрадикторноста се јавува со фактот што Прстседателот на Републиката е 88

88 Б. Ванковска и Ц. Цветковски. Правото и одбранита, Графохартнја. Скопје. 1996, 307- 308
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тој што го поставува Началникот на Генералштабот, кој пак од друга страна, 

освен тоа што ги извршува задачите од Прстседателот, добива задачи и од 

министсрот за одбрана. Ова во принцип се надминува со тоа што и 
министерот за одбрана е члсн на Советот за безбедност каде по правило се 

донесуваат одлуките. Но, покрај тоа, иостојат и други можности во кои тие 

меѓусебно комуницираат во насока за надминување на некоја ситуација.

Значи, Министерот за одбрана е во синџирот на командувањето. Како 

што потенцправме Прстссдатслот ја спроведува својата командна власт 
преку Министерот (Чл. 28 од Законот за одбрана). Како резултат на 
Уставнитс законски одредби кои ја прават Владата одговорна прсд 

Парламентот, Претседателот може само да го дава своето мислење за 

наименувањето на Министерот, но не можс ни да го именува, ни да го 

разреши. Ако има некаков ироблем во синџирот на командувањето, 

Претссдателот може само да побара Парламснтот да го разреши 
Мшшстерот. Во текот на овој продес, додека Парламснтот не донесе одлука, 

Претседателот може да го сировсдува командувањето директно преку 

Началникот на Генералштабот. Очигледно с дска законодавното тело, 

остварувајќи ја јасно својата намера да го постави Министерот во синџирот 

на командувањсто, истовремено не сакало да ја покаже таквата јасна намера 
да ја прифати одговорноста на Министерот во таа улога пред Уставниот 
имател на командната власт. Затоа, Парламентот одлучил побрзо да ја 
изберс опцијата која на Претседателот ќе му даде можност да ја злоупотреби 

својата власт, отколку на Претседателот да му дадс власт за разрсшувањс на 

Министерот. И покрај тоа, ваквото рсшение ни малку не би ја намалило 
одговорноста на Владата како цслина прсд Парламентот.

Од другата страна пак, штом Претседателот нема можност да добие 

мнозинска иоддршка во Парламентот делумно затоа што треба да се откаже 
од своето партиско членство откако ќс бидс избран и делумно затоа што 
Претседателот може да биде избран и од редовите на релативно мала партија 

врз основа на сопствениот личсн персонален имиџ и кредибилитет, не се 
очекува дека тој ќс може да постигне разрешување на Министерот само
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затоа што бара од Парламентот да го стори тоа. За да се надмине оваа 

пречка. Претседателот би требало да врши голем притисок и ограничување 

барајќи од Парламентот да го разреши Министерот, а Парламснтот би 

требало да развие исто толкаво високо ниво на политичка кулз7ра и 

одговорност за да сфати дека Претседатслот и Министсрот не можат веќс да 
работат заедно без оглед на фактот дека Министерот може да биде и обично 
ќе биде наименуван од редовите на Парламентарното мнозинство.

Следната иотешкотија кај Претссдателот во остварувањето на 

неговата функдија се јавува во делот кој се однесува на изготвувањето 

фшзансиска конструкција за одбраната. Претседателот нема свој збор во 

подготовката на буџетите за бсзбсдносните структури. Исто така, тој не 
можс да влијас врз долгорочниот развоен план на Армиските сили и покрај 
тоа што с Врховен командант на Армиските сили и ја носи одговорноста за 

одбраната на државата и на нејзиниот територијален интегритет. Успешно 

изведување на двете задачи силно зависи од нпвото на 

операционализирачките каиацитети на Армиските сили. Тие пак уште повеќе 
зависат силно од структуритс на воениот буџе г и од приоритетите поставени 
во долгорочниот развоен илан на Армискнтс сили. Оваа ситуација би можела 

да се спореди со позицијата на менаџерот. Главниот извршен орган во една 

голема компанија е одговорен пред Супервизорскиот борд за успехот на 

компанијата, но не можс да влијае врз финансиите или развојот на 
компанијата.

Република Македонија има парламснтарен систем со Влада која е јасно 
одговорна прсд Парламентот, но исто така и многу јасна п важна улога на 

Претседателот за сите прашања поврзани со националната безбедност и 

одбрана на нацијата. Апсолутно е јасно дека таквата поделба на надлежности 

и одговорности може да дејствува само ако најзначајнитс државни 
ннституции работат напорно во правец на заемна соработка и координација. 

Секоја безбедносна и одбранбена сгруктурна реформа е неможна без 
координирани усилби на сите rope наведени институции. Бсз обезбедување на
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потребната координација сс јавува двојство околу крсирањето на политиката 
во безбедносниот сектор и нејзиното спроведување.

3.2.3 СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Советот за безбедност на Рспублика Македонија е нова институција во 

уставниот систем.89 Советот за бсзбедност е посебен орган на Републиката, a 

не помошно или работно тсло на некоја од институциите на власта.90 91 Оттука, 
во остварувањето на системот на одбраната значајно место му припаѓа на 
овој орган.

Претседагслот на Републиката е претседател на Советот за безбедност 

на Република Македонија. Советот за безбедност го сочинуваат: 

претседателот на Рспубликата, претседателот на Собранието, претседателот 
на Владата, министрите кои раководат со органнте на државната управа во 
областите на бсзбедноста, одбраната и надворешните работи и тројца 

членови кои ги именува Претседателот на Републиката. При именувањето на 

тројцата членови, согласно измсните на Уставот, Претседателот треба да 

обезбеди составот на Советот, како целина, соодветно да го одразува 

составот на населението во Република Македонија.
Ако се погледне составот на Совстот за безбедност ќс сс забслежи дска 

тој е репрезентативен, но очигледна е доминантната позиција на 
Претседателот на државата кој има право на сопствен избор.

Советот за безбедност на Републиката ги разгледува сите актуелни 

прашања сврзани со безбедноснитс состојби во Република Македонија, како 
и актуелните прашања сврзани со одбраната и заштитата на зсмјата.!>’ По 
разгледувањето на прашањата сврзани со оваа значајна проблематика, 

Советот гради мислења, ставови и прсдлози кои ги доставува до 

Претседателот на Републиката, до Собранието на Република Македонија и

м Поранешното решение беше содржано во Советот за народна одбрана.
00 Б. Ванковска и Ц. Цветковски. Привото и одбраната, Графохартија, Скопјс, 1996. 313
91 Види пошироко: Т.Гоцевски и М.Мнтрсвска. Кризен мениџмент. Македонска ризница, 
Куманово. 2001,213
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до Владата, кои понатаму треба да ги усвојат. да прифатат или да ги имаат 

предвид ири вршењето на нивните фуикции.92

Ова тело е воведено со намсра да претставува конкретен облик на 
соработка и да ја остварува потребната координација и комуникација помеѓу 
клучнитс политички фактори во областа на безбсдноста и одбраната. надвор 
од односите што се воспоставуваат меѓу институциите чни претставници се 

тие. Но сепак тој нема некоја цврста, координирачка, а посебно 

наредбодавачка и обврзна улога во однос на ирашањата што ги разгледува, 

бидејќи дава само мислсњс и предлози. а тоа само по себе не носи акција, 
ниту пак нскадс с регулирано дека неговите предлозн и препораки се обврзни 
за другите гранки на власта.

Иако навидум Совстот се појавува во улога на советодавен орган, со 

оглсд на нсговиот состав и прашањата по кои расправа и гради ставови, 

мислења и донесува заклучоци, несомнено е дека се работи за исклучително 
значаен орган од кој зависи крсирањето на политиката за одбраната и 
безбедноста на земјата, за изградбата и за функционирањето на систсмот за 

одбрана и заштита, како и за вкупните односи во оваа сфера. За таа цел 
поради неговото значење при изборот на личности како надворешни 

членови, пожелно е Претседателот на Рспубликата во составот на Советот за 

безбедност да вклучи експерти од наведените области кои со нивната 
потврдена експертиза ќе дадат максималеи придонес за потрсбите на 
државата. Со новото решение при имснување на тројца члснови од сграна на 
Претседателот се има впечаток дека Советот за безбедност стана место за 

пазарење меѓу политичките партии нсмасто да се зајакнс скспертската 

компонента.
Во тскот на 2001 година Советот за бсзбедност ја покажа својата 

различност и немоќ при соочување со кризни состојби. Иако составот е 
импозантен со учество на највисоки државни авторитети што му ја даваат 

улогата на рсспектибилен, нсговото сведување на советодавно тело

,г Види: Т.Гоцевски, Политичкиот и економскиот систе.и и одбранипш ни Микедонија. 
Графо Б&С. Скоије. 2001.124
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допринесуваше да се маргинализира наговото значење па дури и во одредена 
ситуација сс проблематизирашс неговото постоење. Во недостиг на легално 

дефиниран орган, што би бил во функција на координирање на активностите 

за одбрана на државниот сувсрснитет и тсриторијалсн интегритет, седниците 

на Совстот за безбедност не можеа да бидат попродуктивни отколку што беа 
заради недсфинираната структура на учесниците и форматот на одлуките, 
чија тежина лежешс единствено во моралниот авторитст на присутните и чие 
спроведување не беше законски задолжително.”

Совстот за национална безбедност се уштс го нема заземено вис- 

тинското место во остварувањето на безбедноста на земјата. Потребно е да 

се надополни начинот на неговото конституирање во смисла на ангажман на 
Началникот на ГШ на АРМ и Директорот на Агенцијата за разузнавањс, 

како и воведување Советник за национална безбедност како член на Советот. 

Исто така, неопходно е законски или со друг акт да се дефинираат 

положбата, функциите и улогата на Советот за безбедност. 93

93 Види: Пендаровски С , Прилози кон сисшемош за национална безбедносш, Процес 2002 -  
Безбедноста на Република Македонија. Кабинст на Претседателот на РМ, Скопје, 2002, 44
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3.3 ПОЛОЖБА И ФУНКЦИИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Политиката е умстност за сетирањс приоритети, уметност за правење 

разлика помеѓу концептуални и идеолошки важни и практични одлуки. Во 

оваа смисла политиката с „одлучувачки и промислен аспект на Владитс во 

акдија'1 т.е. можност на Владата да спроведува одредена политика.9'1 Владата 

како политички авторитет е креатор на стратегијата и улогата на 
структурите кои ја потпомагаат Владата да ја опсрационализира владината 

политика.
He постои ни една Влада. ниту едсн владател кој може да опстои ако 

луѓсто чувствуваат дека таа Влада нема да ја брани безбедноста на земјата. ’5 

Организацијата на владеење е парадокс кој истовремено изразува единство и 
различност. Идејата за Владата го нагласува единството на надионалните 
институции и интсреси.

Речиси во секоја држава Владата с оптоварена со насочување на 

националните афери, надгледување на спроведувањето на политиката. 

мобилизација на формите за поддршка за постигнување на политичките цели 
и обезбедување координација за кризно раководсњс со државата.

Ефикасноста на Владата се мери во однос на целата нација, односно во 

однос иа ефикасноста на политиката на вработување, економски развој, 
заштита на животната средина, решавање на социјалните проблеми итн.94 * 96

Значи, смислата на Владата е да обезбеди стабилност на општествсната 

заедница со релативно трајни и квалитени услови во кои ќе може да се 
иланира, создава и живес. По изборната победа избранитс победници ја 
прсвземаат одговорноста за организирање и водењс на власта.97

94 Lowi Т,Ј. and B.Ginsberg. American Government. Freedom and Power. New York. W.W. 
Norton&Company. 1990, p.652.
93 Lewis D. Eigen and Jonathan P.Siegel, Dictionary o f Political Quotations, Robert Hale. London, 1994. 102
96 Dawn Oliver, Government in the United Kingdom, The Search for Accountability, Effectiveness and 
Citizenship, Open University Press, Milton Keynes - Philadelphia, 1991,94
^  Политичката партија или коалнцпјата која ro има уиравувачкото мнозннство формира тнм 
на мннистри-влада или адмпнистрацчја или извршно тело кое се наоѓа иод минпстерот кој 
најчссго е лицерот на најголемата нли доминантна партија во Собранието. Оваа личност 
понатаму станува Премиср.
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Во Владата треба да сс соберат луѓе со докажани способности, со 

потребното знаење, амбициозни, ангажирани, опсративни, реални и со 

изразсно чувство за одговорност во водењсто на јавни работи.98 99

По правило секогаш е голсма разликата меѓу предизборните ветувања и 
она што значи практицирањс на власта.

Во парламентарниот систем основната власт е Парламентот. Владата 

не може да „владее" ако постојано не ужива доверба од Парламентот. Во 

максдонскиот случај како по некое непишано правило на положбата на 

Владата силно влијание имаат мсѓупартиските односи. Секогаш останува 
отворено прашањсто за конципирањето на Владата и cera веќе не сс 
поставува прашањето за тоа каква Влада и треба на Рспублика Македонија, 

туку каква е можна? Коалициона Влада -  од содржината на партиските 

програми на победничките партии скоро да е невозможна, но со политички 

компромис меѓу партиите во Собранието може да се создаде компетента 
Влада.

Уставог на Република Македонија и посветува значајно внимание на 

Владата. Тоа с сосема разбирливо затоа што власта не можс да се замисли 

без извршување, а извршувањето е виталсн услов на власта. Освен тоа, 

извршната власт е од основен интерес и значење како за карактсрот и 

суштината на уставното уредување, така и за неговата ефикасност, а особено 
за ефикасноста на власта. Извршната власт е основен лост на механизмот на 
власта и основен облик во кој се открива карактерот на власта на секоја 

држава. Поради тоа, извршната власт секогаш била и останува едно од 

централните прашања што ги решаваат уставите, независно од тоа колку 

одредби и посветуваат."

Владата на Република Македонија е основен носител на извршната 
власт заедно со Претседателот на Републиката. Во согласност со тоа, 
извршната власт во Република Македонија е бицефална, односно двоглава

9Ѕ Внди: Гаговска Б.. Опојпиош мирис на власиш, Прососта. Куманово. 1992. 46
99 Види: В. Митков и С. Климовски, Полишички и усишвен сисшем, Просветно дело. Скопје, 
1995.171
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извршна власт карактсристична за иарламентарниот систем на државната 
власт. Владата с носител на ефективната извршна власт. а не претседателот 

на Републиката.100 За разлика од Претседатслот на Републиката, кој во 
двојната структура на извршната власт, пред се, ги има политичкитс функдии 

на претставување на државата и улогата на креатор во иоглсд на 
законодавната и на судската власт, извршната власт Уставот нзрсчно ii ja 
доверува на Владата на Република Максдонија. Дури и во обласгитс во кои 

шефот на државага има оиредслени ингеренцин, како што сс одбраната и 

безбедноста, неговата самостојност с делумна. Тој е многу зависен од 

уиравните ингеренции дадени од Владата, но и од одговорноста што управата 

ја има кон Владата.
Владата с креатор на политиката на извршувањс на законитс и на други- 

те прописи на Собранието и е одговорна за нивното извршувањс. Со тоа 

можс да се каже дека Владата ја има егзскутивната власт. Егзекутивната 

власт ги оифаќа извршнитс функции на државната власт, односно функциитс 

на државата сврзани со извршувањето на законите.101

Владата на Рсиублика Македонија е орган кој работите од својата 
надлсжност ги извршува самостојно, во рамките на Уставот, законитс и 
ратификуваните меѓународни договори, а врз основа на принципитс на 

транспарентност, сфикасност и заштита на човековите слободи и права.102 * 

Владата и секој нејзин член за својата рабога одговараат прсд Собранисто. 

Тоа значи дека одговорносга на Владата с  непосредна, колсктивна и 

индивидуална.’03

100 С. Шкариќ. Уставно право. Уннон-трсјд, Скопје, 1995. 393
101 Оваа власт оифаќа двс груни функции: функцни на Владата и функции на Управата. 
Функциите на Владата кораспонднраат со ноширокнте ингереси на оиштеството. a 
функциитс на Уиравата со всиосредното нзвршувањс на законите во конкрстни случаевн. 
Така, Владата гн донссува бнтнитс одлуки во извршната сфера. а Управата ги извршува 
катадневните задачи на државната власт.
102 Закон за Влидата на Републики Микедончја, „Службсн весник на Републвка Максдонвја". 
бр.59/2000
10* Утврдувањс го на политичката одговорност на Владата сс врши со изгласувањс нсдоверба. 
Тоа со обсзбсдува со поставунињс на ирашањего за нсјзината довсрба од најмалку 20 
ирагсницн. Уставот »оставува само сдсн процедурален услов -  гласањето нс можс да се 
извршн прсд истскот на третиот дсн од иостапуван»сто на ирашањето за доверба.
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Прашањето за составот на Владата е еминентно политичко прашањс. 

Низ него се прекршуваат и се вкрстуваат доминантните политички процеси 
на внатрешниот партиски живот. Од друга страна, во системитс на 
парламентарните демократии е нагласена улогата на мандаторот кој, во 

крајна лпнија, ја презема одговорноста за функционирањето на политичката 

нзвршна власт. Од неговата всштина да ги усогласи амбициите на 

оиределените внатрешни партиски групи многу ќе зависи компактноста на 
владиниот тим.

Неприкосновено правило е Претседателот на доминантната партија да 

биде мандатор за состав на Владата.км Во државите со воспоставен 

повеќепартиски плурализам евидентно е учеството на повеќе партии во 

политичкиот живот. Нивното меѓусебно приближување или усогласувањс с 

дополнително отежнато поради интересите и потребата да се задоволат 
политичките и псрсоналните апстити на коалиционите партнери.

Степените на одговорност кои постојат во самата Влада, често и се 

познати на јавноста и понекогаш се користат како средства за жртвување на 

едсн министер со цсл да се отргнс одговорноста од целата Влада.104 105

Во основа овластувањата на Владата навидум изгледаат малубројни, но 
тие во самата политичка пракса се засилуваат. Извршната власт во 
сскојдневниот живот на државата е многу повеќе од власт во споредба со 

уставниот концспт за неа. Извршната власт е активна власт и како таква со 

своите манифестациони облици добива израз на вистинска власт.

Во остварувањето на извршната власт Владата во своја надлежност има 

поголем број прашања што ги реализира со правни и со други средства. Така, 
Владата во прв ред има право да ја утврдува политиката на нивното 

извршувањс. Исто така, Владата е носител на бројни предлози, одиосно 

иницијативи во Собранието. Во таа смисла таа предлага закони, републички 

буџет и други прописи што ги донесува Собранието, предлага просторен план 

на Републиката, одлуки за резервите на Републиката и др. Kora Владата не е

104 Л. Кнтаноски, Пиделба на иласти, Анископ, Скопје, 1996,280
105 R. М. Punnett. British Government and Politics, Sixth edition. Darmouth, 1979, 197
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подносител на предлози на закони, односно на други прописи, тогаш таа има 

право да дава мислења за предлози на законите и другите прописи кои на 

Собранието му ги доставуваат други овластени предлагачи.

Според природата на ингерснциите, односно доменот на нивното 
остварување, Владата на Република Македоннја врши повеќе функции. Во 
рамките на системот на одбрана, Владата на Република Македонија се 

раководи и не отстапува од нејзината уставно утврдена позиција. Ганерално, 

Владата ги врши следните функции, ннаку определени во член 91 од Уставот 

на Република Македонија:
а) политичка функција се изразува низ активностите на Владата во 

формулирањето на политиката на државата во разни области на 

општествсниот живот. He се ретки случаевите од парламентарната практика 

кога пратениците, односно парламснтарното мнозинство е ставено во 

ситуација само формално да ги изгласува најважните политички одлукм, чии 

вистински инсаиратори и креатори се членовите на Владата.106

Во областа на безбедноста и одбраната, Владата ракводи со клучните 
ресори со кои се остварува безбедноста и одбраната, па спорсд тоа се 

создадени и елементарните предуслови за практицирање на својата извршна 

власт во овој сегмснт. Со тоа, таа станува многу значаен и кеодминлив 

фактор во формулирањето на политиката на одбрана и други документи од 
областа на одбраната и безбедноста. Владата ја има примарната одговорност 
за националната безбедност и безбедносниот сектор, така што јасниот систем 

за донесување одлуки на ова колсктивно н индивидуално ниво е клучно. Kora 

ќе се постигне политичка одлука, има потреба од сериозна подготовка од 

страна на администрацијата за добри алтернативи и имплементација.

б) Владата во фупкција на овластеп учесник во законодавпиот процес. 
Извршувањето на утврдената политика, законите и другите прописи е една од 
основните функции на политичко-правниот систем и облик на неговото 

оживотворување. Доколку политиката и прописите не се извршуваат или нс

106 Пошироко види: Б. Ванковска н Ц. Цвстковски. Правото и одбраната, Графохартија. Скопје. 
1996, 278-279
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можат да се извршуваат тие изумираат, а процссите во општеството се 
одвиваат стихијно со општа конфузија. Во таква состојба извршната власт 

или пропаѓа или се одржува на сила.

Учеството на Владата во создавањето и спроведувањето на законите е 

едно од нејзините ексклузивни права.

Владата својата функција на извршување на законите и другите прописи 
што ги донесува Собранието ја остварува преку донесување на подзаконскитс 
општи акти-уредби и други прописи за извршување на законите, но и со нивна 

операционализација и реализација во општеството, преку органите на 

државната управа чија работа ја насочува и контролира.107

в) Нормативна функција. За надлежноста на Владата особено се 

значајни нејзините нормативни овластувања. Владата има генерално 
овластувањс да донесува уредби и други прописи за извршувањс на законите.

Нормативна функција на Владата, од формално-правен аспект, може 

да се третира како дсл на претходно наведената функција на извршување на 

актите на Собранието, меѓутоа бидејќи реално ги надминува овие уставни 
рамки, ја извојуваме како посебна функција.108

Владата на Република Македонија има обврска во безбедносната 
сфера, но нејзините обврски се разработени во законските решенија во 

областа на одбраната. Оттука, Владата се потпира на широко поставени 

законски овластувања за донесувањс на значитслен број прописи во ова 

област.
Во таа с.мисла, Законот за одбрана ја утврдува обврската на Владата да 

донесе уредби за: снроведување на мерките за приправност; обезбедување 

резерви за потребитс на одбраната во случај на восна состојба; планирање на 

одбраната; обучување за одбрана; утврдува критериуми за распоредување и 

приоритет при распоредувањето на граѓаните во одбраната; утврдува 
критериуми за опремуваље на органите на државната власт за работа во 
воена состојба; уредувањето на територијата за нотребите на одбраната;

107 Исто., 280
Исто. 281
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организација и функционирањс на системот за набљудување, извсстување и 

тревожење во Републиката; организација и функционирањс на врските за 
раководење; организација и функционирање на криптозашти гата во Републи- 
ката; противелсктронско обезбедување; начинот на користење на податоци и 

информации што се пренесуваат и сс обработуваат со 

комуникацискоинформационен систем во областа на одбраната; критериуми 

за евакуација на населението.

Владата донесува и одлуки за методологијата за спроведување на 

подготовкитс за одбрана на Републиката; за формирањс сдиници и штабови 
на цивилната заштита; за формирањс центар за обука за одбраната; за 

определување на објектите и на зониге од значење за одбраната и на зоните 

во кои се ограничува слободата на движењото; за престојот или населу- 

вањсто.
Освен уредби и одлукм, согласно Законот за Владата, во текот на 

својата работа околу извршување на законите и другитс проииси и општи 

акти, таа е овластсна да донесува и упатства, решенија, програми и заклучо- 

ци.

Покрај гореспоменатите уредби кои се донссуваат во мирновременски 
услови, Уставот на Рспублика Македонија ја овластува Владата да донесува 
Урсдби со закопска сила при постоење воена или вонредна состојба. 

Уредбитс со законска сила се општи акти и со нив може да се урсдува 

материја што била уредена со закон на поинаков начин и да се уредува 

матсрија што не била уредена со закон. За донесување уредби со законска 

сила по иравило се овластува извршната власт. Уредбите со законска сила се 
од времен карактер и во точно определени услови, односно при постоење 
воена или вонредна состојба. Овластувањето на Владата да донесува такви 

уредби грае до завршувањето на воената или на вонредната состојба за што 

одлучува Собранието на Република Македонија.109 104

104 Бакрсски О Државнише органи и одиринаиш, Македонска ризница. Куманово, 2002,59

86



г) надворешно-политичка функција. Владата има во надлсжност и 

прашаша што се однесуваат на меѓународнитс односи, а тие се: одлучува за 

иризнавање држави и Влади; воспоставува дипломатски и конзуларни односи 

со други држави; донесува одлуки за отворање дипломатскоконзуларни 
прстставништва во странство: иредлага именување амбасадори и пратеници 
на Република Македонија во странсгво и именува шефови на конзуларни 

претставништва. Владата, исто така, можс да склучува меѓународни договори 

кога тоа е опрсделено со закон. Таа можс да поднесе нредлог за стаиување во 

сојуз пли засдница со другн држави, шш истапување од сојуз или заедница со 
други држави. како н нредлог за стаиување во членство или за истапување од 
членство во меѓународни организадии, за што решава Собраннето.

Во областа на одбраната. Владата во согласност со ратификуванитс 

мсѓународни договори, одлучува за влегување, престојување или 

премннувањс на странски вооружсни сили на тсриторијата на Републнката 
заради всжбовни активности, обука и учсство во мировни или во 

хуманитарни операции; одлучува за примањс и давањс воено-техничка иомош 
со други држави; одлучува за испраќање во сгранство во всжбовни и во 

хуманитарни активности на силите на цивилнага заштита што ги формира 

Реиубликата;

д) изборната функција и овозможува на Владата да даде прсдлози за 

нменување носители на разни функции чис рсализирање с во надлежност на 
Собранието. Владата и поодслно секој министер иоднесува предлог за 

нменување и разрешување на повеќе носители на функции во соодветниот 

ресорен орган со што влијае директно или индиректно на кадровската 

политика што самата ја креира.

ѓ) коитролна фуикција. Уставот покрај тоа што ги прецизара односитс 
мсѓу Собранието и Владата и ја става Владата под парламентарна контрола. 
сепак создадена е можност извршната власт во себе да ја вклучп и 
цслокупната мрежа на органи, организации, служби и други институцнн кои 

вршат многу разновидни функцни и работи и имаат силно влијание во 
социјалниот живот на луѓето. а тоа с држивнита управа. Така, според член 91
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алинеја 6 од Уставот, Владата утврдува начела за внатрешната организација 
и за работата на Министсрствата и другите органи на управата, ја насочува и 

врши надзор над нивната работа, а сиоред член 96 од Уставот, органите на 

државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз 

основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа сс одговорни 

прсд Владата.
Kora с во нрашање односот меѓу Владата и државната управа се 

поставува важно прашање кос бара да биде решсно во законот за државната 

управа, а тоа е -  односот мсѓу политнката и администрацијата. Од успсшното 

разрешување на тој однос нормативно и функционално ќе зависи и 

доминацијата и успехот во извршувањсто на власта. Власта може да сс 
извршува како активна и инвснтивна или да има ориентација на принуда и 
арбитрерност.

За структурата на Владата значајни се три проблсми: проблемот на 

стабилност и трајност на власта; ироблсмот на основните сосгавни елсменти 

на власта; и проблемот кој се однесува на ннтеракциите меѓу елементитс кои 

ја практицираат власта.110 Доволсн доказ за демократијата е да постои 

одговорна, отворена и транспарентна Влада. Тоа подразбира дска прашањата 
кои се во интерес на државата, вклучувајќи ги и оние од одбраната трсба да 
бидат водени и решавани без голема тајност во Парламентот, а со тоа и 

граѓаннте трсба да бидат информирани за главните насоки и прноритсти на 

владата. Транспарентноста треба да бидс понаглассна на полсто на 
националната безбедност. Секако дека министрите за одбрана и оние кои ја 
прсдводат војската се амбивалснтни кон тоа, потпирајќи се на нопишаното 

иравило и сметајќи ја одбраната како премногу чувствителна за да биде 

отворена за ситс прашања кои ќе бидат во фокусот на интересот на ситс 

граѓани. Сс разбира дека има одредени податоци кои заради специфичноста 

треба да бидат заштитени и недостаини како информации, но сосема може да 
бидс непрактично и да постојат практични ограничувања за поголемиот број

" °  Čupić Č., Politiko i zlo, ČIGOJA ŠTAMPA, Fakullci političkih nauka, Beograd, 1997, 139
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од информациите кои сс наоѓаат во институциите кои се задолжени да ја 

остваруваат одбраната и бсзбедноста на државата.

Во основа поголемата транспарентност во одбраната има и своја 

позитиина придобивка затоа што се создава и можност за одредена критика 

без разлика дали е тоа мозитивна или негатива со пгго се создава простор да 

се интервснира за да сс подобри опрсделена состојба. Ова с во интерес на 

безбедносната засдница да има информативна покриеност на безбедносните 

прашања во мсдиумите.

Извршната власт, покрај надлежностите кои се утврдени со Уставот и 

законот за одбрана. треба да мосвсти внимание на доизградување на 

инструментите за спровсдувап.о на одбранбената политика, на правнлно и 

наменско трошењс на буџетот за одбрана. иа доизградувањс на 

инструментите и процедуритс за остварувањс на раководсњсто и 

ко.мандувањето со одбраната. прсструктуирањс, димензионирање, 

опремувањс. професионализација на Армијата, согласно човсковите ресурси 

и економските можности итн.

3.3.1 КООРДИНИРАЧКИТЕ УЛОГИ НА ВЛАДАТА KAKO ВАРИЈАБЛИ 
КОИ ГИ ОЦРТУВААТ ПОЛИТИЧКО -  АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И

БЕЗБЕДНОСНИТЕ РЕЛАЦИИ

Владата е автономна политичка институција на која и е доверено да 

донесува одлуки во шггерсс на општесгвото м неговитс репрезентативни 

институции. Владата троба да донесува одлукп кои би ги поддржал 

Парламентот. Во спротивно, Владата би ја изгубила довсрбата и би била 

принудена да сс повлече. Во овој случај Парламентот треба да покажс 
политичка зрелост. Тој можс да ја исполнува својата политичка улога се 

додека е во можност да бидс посредник помсѓу барањата и интересите на 

граѓаните. Суштинско прашање за политичката димензија е како да се 

задржи единството на Владата или легитимитетот на нејзините одлуки.
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Владата може да ја задржи својата легитимност само со политичка 

координација во одлучувањето. Од друга страна. Владата може да го 

организира функционирањето во државата со помош на администрацијата и 

со оптимални начнни на организација на разните сектори во општеството. 

Владата мора да одговори на многу проблеми и да создаде услови за нивно 

ефективно решавање.

Делувањето и ефективноста на одлучувањето -  како административна 

димензија може да се постигне благодарение на структурите за поддршка на 

кабинстот: комисиите, советниците, и сл. За  да тоа успешно се реализира. 

потребна е административна димензија на координирацијата на 

одлучувањето1". Постојат повеќе нивоа на координација, каде што 

политиката и администрацијата се комбинираат на различни начини и 

формираат различни конфигурации. Степенот и начините на координација ги 

балансира Владата, така што легитимитстот и ефикасноста претставуваат 

базични варијабли на политичко-административната дихотомија. Политичко- 

административната рамнотежа е осигурена во случај кога структурите и 

средствата за менаџмент во Владата ќе овозможат повеќе или помалку 

рамнотежена координацмја на политиката во сите димензии.

Политичката коордииација е дефинирана како хармонија од 

одлуки/активности кои ќс овозможат легитимитет на Владата. Политичката 

координација се користи за развој на еден посебен вид врска помеѓу различни 

политички програми. Овој тип на координација мора да обезбеди ситс 

учесници кои ја имплементираат политнката да ги усогласат своите 

активности и ресурси за да ја постигнат крајната цел на политиката -  ова е 

хоризонталната дммензмја на координацијата. Во вертикалната димензија 

изложувањсто на сопственоста на политиката може да ја сиречи 

координираната имплементација, особено на ниво на улична бирократија. 
Координацијата значи дека интересот на различни социјални сегменти мора 111

111 Идејата за анализа на политичко-админнстративната дихотомија низ проблемитс на ниво 
на координација произлсгува од Guy Peters, Managing Horizontal Government. The Politics o f 
Coordination. Canadian Centre for Management Development, 1998.
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да бидс избалансиран no владините одлуки, за да нс со предизвикуваат 

социјални тензип. Владшште одлуки бп промовирале политички конфликти. 

бидејќи тие можат да промовираат интерсси на една заедница, на штста на 

друга.

Оперативната одговорност на Владата има потреба од легитимен 

систем на координираност помеѓу владиниот кабинст, претседателскиот 

кабинет и посебнитс министерства. како п помеѓу министерствата и разните 

државни агснции. Ваквата поврзаност овозможува проблемите кои сс 

појавуваат во кој и да с дел од власта да бидат заедничка сопственост и 

засдничка одговорност. Така. комплсксноста на организационата територија 

се поедноставува бидејќи внатрешната рсгулатива е така дизајнирана да ги 

ублажи последнцитс од евентуалннте проблсми или потполио да ги анулира.

Владата на Република Македонија акцснтот би требало да го стави на 

координирана имплементација на сскторските политичко-административни 

интереси преку формирањс интсрмииистсрско тело за координација. Ова 

тсло би требало да се фокусира на деталнзирање и воспоставување 

рамнотежа помсѓу интересите на новеќе сектори.112

Значи. тслото само по себс сс задржува како унифициран субјект во 

фокусирањсто на стратегискитс политички одлуки. Едсн од индикаторите на 
ова политичко сдинство о улогата иа генералните политички дискусии во 

извршната власт. Во случај на коалициона Влада. на пример нсговиот 

кредибилитет ќе значн интервенција во секторската политика и тса можс да 

сс најде во улога на посредник помеѓу раздвосната владина коалиција. Во 
овој случај коордннацијата најчесто се раководи на принципот на 

задолжителна одговорност. во кој сите владини мииистри се задолжени да ја 

поддржуваат одлуката која с доносена. Тука, тсрминот извршна власт сс 

користи за да демонстрира дека постои фрагментарност и координација во 

цснтарот на власта.

!|: Во многу држави. особено во оние со европска традиција. ваквите тела или самиот 
кабинет играат/игра цснтрална улога во формулацијата на политиката и координацијага 
помеѓу министерствата. Ona тело е најодлучувачко тело на Владата и сите главни прашања 
мора да добијат одобрувањс од ова тело.
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Владата мсѓу другото има обврска да обезбеди мир и просперитет во 

државата. Со гоа Владата ја има примарната одговорност за националната 

координација на безбедносниот сектор, така што јасниот систем за 

донесување одлуки на ова колективно и индивидуално ниво е клучно. Kora ќс 
сс постигне иолитичка одлука, се јавува потреба од ссриозна подготовка од 

страна на администрацијата за добри алтернативи и имплементација.
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3.4 ОРГАНИ HA ДРЖАВНАТА УПРАВА -  ПОЛОЖБА И ФУНКЦИИ 
ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА

Работењето на Владата поврзува двс големи групи на учесници. и тоа: 
иерманентнитс учесници во Владата (министрите), јавниот сектор или 
администрацијата и политичките институции задолжени за донссувањс на 

политички одлуки. Клучот за поврзување на овис двс групи е во рацетс на 

државната унрава со одредени агенции кои настојуваат со едната нога да 

стојат во административниот свет, а со другата во политичкиот свет. 

Најчесто органите на државната управа ги поставуваат своитс лравила на 
дејствување прску детерминирањс на основната рамка во која треба да се 

движат одлуките на министерството, утврдување на приходитс и расходитс, 

соработка со останатитс министерства и сл. Исто така. тука спаѓа и 

утврдуван.е на лимитот на делокругот на политичката снла и утврдувањс на 

иристапите на менаџирањс со јавниот сектор како корпорнран ентитет во 
владината политика; како и координирање на политиката на унравуваљс.

Органите на државната уирава иокриваат широк дслогруг на работсшс 
и се од голем интерес за Владата. Владините одлуки се нмплементирани од 

индивидуални министерства и агснциите чија одговорност лежи врз 

министсрскигс портфолија. Во основа се поставени низа правила кои 

одрсдуваат процсдури на работа кои мораат да бидат почитувани од сграна на 
соодвс гните органи. Широко с прифатсно мислењето дека министерствата се 
клуч во институциите за политичкото одлучување. На пример во иримарните 

административни единици министерствата се фокусот на скоро цслиот 

политички процес. Ако министерствата сс фокусот на креирањето на 

политиката.тогаш најголсмиот дсл од политиката с во нив.
Државната управа во организациона смисла прстсгавува збир на онис 

органи и институции што ја вршат уиравната власт, а кои се надвор од 

Парламентот и судството, но и надвор од Владата."2 113

113 Вндн иошнроко: Б.Ванкоиска п Ц.Цисткоискн, Правошо и оОбриниши, Графохартија, 
Скопјс. 1996. 288



Државната управа во Република Максдонија несомнено е уставна 
категорија. Уставот начелно ја опредслува положбата и улогата на државна- 

та уирава во системот на власта на Републиката. Според Законот за одбрана 

во организациона смисла органите на државната управа ги сочинуваат 

министерствата и други органи на државната управа и управни организации. 
Министсрствата се основаат за вршење на функциите на државната управа 
групирани no области за сден нли за повсќе сроднн управни ресори. Нивната 

организација и начин на работа се урсдува со посебен закон. Начелата на 

внатрсшната организација и работата на министерствата и на другите органи 

на управата ги донесува Владата на Република Македонија.
Во рамките на правата и должностите на Републиката. органите на 

државната управа ја сироведуваат утврдената иолитика и ги извршуваат 

законитс, другите прописи н акти на Собранисто и прописитс и друштс 

општи акти на Владата, ги спроведуваат насоките на Собранисто, начелните 

ставовн и насоки на Владата, ја слсдат и сс одговорни за состојбата во 

областа за која се основани, даваат иницијативи за решаваље на прашањата 
во тие области. решавањс во уиравни работи, иодготвуваље прописи и други 

општи акти и др.

Другите органн на државната управа според видот на организацијата и 

степенот на самостојноста, можат да се основаат како самостојни органи на 

државнага управа (дирекции, агенции и комисии) или како органи во состав 
на министерствата (управа, биро, служба, архив, инспекторат и капстанија).11’ 

Основните функции на државната уирава може да сс групираа г на:
1. Непосредно извршување на законите, иа друпггс прописи и на оишти

акти:

-  донесувањс општи акти;

-  рсшавање уиравни работи;
-  водење матсријални акти;
-  вршење управсн надзор.

ш Закон зи оргинизација и рааоти ни оргините ни државнати управа, „Службсн весннк на 
Рсиублнка Максдонија“, бр.58/2000
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2. Следење на состојбата во одделните управни области.

3. Улога на државната управа во правното нормирање (подготвување на 
закони, други проииси и општи акти на Собранието и уредби и други проииси 
на Владата).

Наведсните функции на уиравата асоцираат на гоа дека во Реиублика 

Македонија таа нсма само иравна функција, туку и политичка. Во 

иостапувањсто истата не с исклучително поврзана за законот, затоа што 
спроведува политика и насоки но и начелни ставови.

Како што спомнавмс со Уставот на Рспублика Македонија утврдено с 

дека државната унрава ја сочинуваат мшшстсрствата и другитс органп на 

управата и организации утврдсни со закон. Минисгсрствата сс основаат за 

вршен.е на функциите на уиравата во оние области и подрачја од 

општествениот живот што сс од посебно значсње за Републиката.
За исполнување на зацртанитс должности, постојат бројни 

мннистерства, секое одговорно за одреден збир програми, како што сс: 

одбраиа, безбсдност, образование итн. Министритс и министерствата сс 

главни конституенти кои ја сочинуваат сржта на централната Влада."4 

Традиционалната дсскрипција на миншггрите и на минисгсрствата е тоа што 
тис сс занимаваат со нзвршните, наспроти законодавните или судските 
функции.

Органите на уиравата се образуваат на начин што овозможува целосно, 

ефикасно и рационално вршење на работнтс на управата во рамклте на 

правата и должноститс на Републиката. Тоа подразбира ефикасно 

остварување на правата и врз закон заснованигс интереси и извршувањс на 
обврските на граѓанитс, на претпријатијата, на установите и на другнте 
организации и заедници и вршсњс на работите потрсбни за остварување на 

функциите на Собранието и на Владата. Органитс на уиравата се образуваат 

во согласност со обемот на работите и начелото за групирање на работите 

според ннвннот вид, сродност и мсѓусебна поврзаност и со потребата од усо-

14 Richard Rose. Ministers and Ministries, A t'unctiona) Analysis, Clarendon Press, Oxford. 1987, 2
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гласувањс на работата на органитс, ефикасно раководење со нивната работа 

и обсзбедувањо самостојност и одговорност во работата.

Органите на државната управа работите од саојата надлежност ги 
вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законитс и за својата 
работа се одговорни пред Владата. За вршење на функциите на државната 

управа се основаат следнитс министерства: Министерството за одбрана; 
Министерството за внатрешни работи; Министсрството за правда; 

Министерството за надворашни работи; Министерството за финансин; 

Министерството за економнја; Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство; Министсрството за здравство; Министерството за 
образование и наука; Министерството за труд и социјална политика; 

Министерството за локална самоуправа; Министерството за култура; 

Министерството за транспорт и врски; Министерството за животната средина 

и просторно планпраље."5 Определони стручни, управни и други работи во 
рамкитс на нравата и должностите на Реиубликата вршат и: Комисијата за 

односи со верските засдници и рслигиозни групи; Агснцијата за млади и 
спорт; Агенцијата за иселеништво; Агенцијата за информации и Агенцијата 

за развој и инвестиции.

Како управни организации се основаат: Државниот архив на Република 

Максдонија; Државниог завод за геодетски работи и Државниот завод за 
статистика.116

Основни принциии во работата на органите на државната управа се:

-  симостојност во работита -  органитс на управата работите од своја- 

та надлсжност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и 

законот u за својата работа и одговараат на Владата на Ропублика 

Македонија.
-  законитост -  тоа нодразбнра сите акти и мерки на органиге на 

управата да мора да се засноваат врз закон или друг пропис.

З а к о н  зи оргш ш заци ји  ч раГишш ни орГш ш ш с ии држ ашш ша viipuiia. „Службен весннк на 
Република Максдонија", бр.58/2000. 3984 
1,6 Исто.. 3984
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-  одѓоворноаTi -  се огледа во тоа што органите на управата сс одговор- 
ни прсд Владата за законнто. целосно и навремено вршење на работите и 
задачитс од својот дслокруг.

Државната управа со својата дејност го овозможува дејствувањето на 

законодавната и извршната власт.
Kora станува збор за идбранити и заштитата во иоглед на рако- 

водсњето со органите на државната уирава, Уставот содржи значајна и 

карактеристнчна одрсдба со која со органите на државната управа во областа 

на одбраната и безбедноста раководат цивилни лица кои непосредно прсд 

изборот на тие функции билс цивили најмалку три години.
Делокругот на органите на државната управа е разработсн со Законот 

за организација и работа на органитс на државната управа."7 Cure органи на 
државната уирава се обврзани наврсмено, работливо и брзо да ги извршуваат 

утврденитс задачи во одбраната и со тоа да овозможат функционирање на 

одбранбениот систсм на Република Македонија. Поради значајното 

ангажирањс на другитс органи на државната управа во одбраната, освен 
Министерството за одбрана, законодавецот со оваа одрсдба поблиску ги 

утврдил нивните задачи во oдбpaнaтa.П!,

Во члсн 21 од Законот за одбрана мсѓу другото стои дека Министер- 

ствата и другитс органи на државната управа и управни организации. во 

остварувањето на одбраната на Реиубликата се подготвуваат за остварувањс 

на нмвната функција во восна состојба и учествуваат во изработката на 
Планот за одбрана на Републиката.* 119

Така, Министерствата и другите органи на државната управа и управ- 

нитс организации во областите за кои сс формирани ги вршат следннтс 

работи од областа на одбраната:

11 Закон за орГинкзиција и рапоти на орѓаните ни држаннати управа, „Службен иесннк на 
Рсиублчка Македонија", бр. 58/2000
m Давндовски Л Пстар. Комечпшр на Законит за одбрана, Штрк. Скопјс. 2002,83
119 Планот за одбрана претстаиуиа своевндсн елаборат состааен од бројни документи кои 
чинат сдна цслнна. Планот за одбрана треба да сс трстира како дннамнчсн документ што 
ностојано трсба да се слсдн и ирз осноиа на новнтс сознанија и ироменп на сосгојбитс да сс 
надополнува и да сс изменува.
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1. следат, насочуваат. вршат надзор и преземаат мерки за спроведува- 

њс на подготовките за одбрана;
2. изработуваат докумснти за функционирањс no восна состојба;
3. предлагаат мерки за усогласуваше на докумснтитс од Планот за 

одбрана на Републиката;

4. сироведуваат мерки за приправност;

5. сировсдуваат мерки за заштита и спасување на работниците и на 

материјалнитс добра;
6. изработуваат стручни упатства за спроведување на подготовките за 

одбрана;
7. вршат и други работи во областа на одбраната во согласност со 

закон.':0

Органите на управата уштс во мирновроменскиот период имаат обврска 
да изработуваат и соодветни документи за нивното функционирањс во воена 

состојба. Тие докумснти во основа ги содржат приоритстните задачи што 

треба да ги извршува соодвстното министсрство или орган, начинот на 

којшто сс мисли тие да сс остваруваат, соработката со останатите органи за 

остваруван.е на задачите и сл.
Министерствата и другите органи на државата управа и уиравните 

организации во воена состојба го следат извршувањето на документите за 

функционирањс во областитс за кои се образувани и ирсзсмаат мерки и 

активности за нивно извршуваже.
Втората задача на органитс на државната управа во областа на одбра 

ната с учеството во изготвувањето на Планот за одбрана на Рспубликата. 
Сској орган во својот домсн учсствува во склоиувањето на сложениот мозаик 

наречен -  План за одбрана.

На полето на одбраната, Министерствата и другите органи на државната 

уирава и уиравни организации остваруваат тесна соработка, при што

'■° Закон за одбршш на Републики Микединија. „Службен аесник на Република Македонија", 
бр.42/2001,3130
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Министерството за одбрана сс јавува како стручсн и компетснтен орган за 

прашањата од областа на одбраната, а со тоа и како главен координатор во 

спроведувањето на активностите на државната управа.
По прашањата од областа на безбедноста и одбраната покрај на 

Министерството за одбрана. во редот на органитс на држанната власт, 

соодветно место му припаѓа и на Министсрството за внатрешни работи.
Република Македонија се соочува со голем број базбедноснн 

предизвици, но и со потребата од прилагодување кон стандардитс на ЕУ и 

НАТО. Оттука, во таа насока органите на државната управа своите идни 

активности трсба да ги насочат кон проценка н преиспитување на 
внатрешната организација и работа, меѓусебно иоврзување и координирање, 
хармонизација на прогшситс и процедурите, пред се со оние од земјитс членки 

на ЕУ, како би можеле да се справат со сложснитс, внатрсшни и надворешнн 

предизвици и да бидат во функција на носитслите и извршителитс за 
дсјствување со што би се елиминиралс ризиците и опасноститс но 

безбсдноста на Република Македонија.

3.5 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЈГИКА МАКЕДОНИЈА

Министсрството за одбрана на Република Македонија како државен 
орган исклучиво е задолжсн во рссорот на одбраната. Оттука, се работи за 
орган на кој му с доверено да покрива осетлииа област и се разбира дска по 
рсдот на нештата неговите компетенции во голема мсра треба да се 

разликуваат од другите органи на државната управа.

Гледано од уставоправен аспект, Министерството за одбрана не е 
посебно апострофирано во однос на другите органи на управата. За неговата 
работа, исто така, важат истите принципи како и за целата државна управа: 
самостојност, уставност, законитост и одговорносг (пред Владата). 
Единствената спсцифика е изразсна во уставната одрсдба спорсд која со ова 

Министерство (како и со Министерството за внатрсшни работи), раководи 
цивнлно лицс, кое нсносрсдно иред изборот на оваа функција било цивил
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најмалку три години. Основна цсл на ваквото рсшение треба да се бара во 

јакнењето на цивилната контрола и унравувањс со еден орган кој е главен 
чинител на физичката (репрссивна) моќ на државата.121

Цивилна контрола на војската постои во случај кога таа е целосно 

иодредена на цнвилниот орган. односно кога за примсна на вооружсната сила 
одлучува државата нрску цивилните органн. Стратегиските цели и 
иолитичките одлуки ги донесуваат цивилнитс органи на државата, а военото 

раководство исклучиво одлучува за прашањата сврзани со восната професија. 

Само под такви услови можс успешно да сс развива демократијата во 

одредена земја, а војската како вооружсна сила да бнде корисен орган на 

општеството, а не орган со дсструктивна улога.
Овластувањата, односно правата и должноститс на Министерството за 

одбрана детално се утврдсни во члснот 20 од Законот за одбрана. Покрај гоа, 

неговите права и должности се утврдени и во голем број одредби на овој 

закон. Во овој члсн се утврдсни овластувањата на Министсрството за 

одбрана за извршување на работите од областа на одбраната. 
Министерството за одбрана особено ги врши следнитс работи: ја подготвува 
сгратсгијата за одбрана на Рспублика Максдонија; врши процсна на можните 

носигсли на воени и други опасности со кои сс загрозува суверенитетот, 

самостојноста и територијалниот интегритет, за загрозеноста и 

поврсдливоста на територнјата од елементарни нспогоди и други несреќи; го 

следи организирањето и подготвувањсто на системот на одбраната и 
прсдлага мерки за негов развој и усовршувањс; подготвува план за одбрана 
на Републиката; го организира пренесувањето на наредбата за спроведувањс 

на мерките за приправност и го слсди нејзиното спроведување; го организира 

и го спровсдува планирањсто на одбраната; ги иланира потребите на 

одбраната и изработува финансиски нланови и ирограми за потрсбите на 
одбраната; ги распорсдува финансиските средства за одбраната во согласност 
со буџстот на Рспубликага; врши ревизија на реализацијата на финансиските 

средства распоредени за потребите на Армијата; иланира рсзсрви за

1:1 Б.Ванконска и Ц.Цвсткоиски, Пршшто и одбршишш. Графохартнја. Скопјс. 1996. 293
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потребите на одбраната во случај ни воена состојба; планнра и арганизира 

материјално обезбсдување за иотребитс на одбраната; ирсдлага организација 
и формација на Армијата; го врши иополнувањето на Армијата; го 
организира и го сировсдува мобилизираљето на Армијата на Реиублика 

Македонија; врши контрола и оценка на борбената готовност на Армијата; 

донесува годишен план за вежбовни активности на Армијата; 

Министерството за одбрана организира и спроведува вежбовни активности со 

органите на државната уирава, единицитс на локалната самоунрава. трговски 
друштва, јавннто претпријатија, устаиови и служби; врши оирсмувањс на 

органите на државната власт за работа во воена состојба; го организира и го 

спроведува уредувањсто на територијата за потребите на одбраната на 

земјата; го организира и го подготвува набљудувањсто и известувањето и 

тревожењето за потребите на одбраната; организира и подготвува врски за 
раководсње за иотрсбите на одбраната во восна и во вонрсдна состојба: ја 
организира и ја подготвува цивилната заштита; врши понолнување на 

единицитс и на штабовите на цивилната заштита што ги формира 

Републиката; се грижи за обезбедување резерви за потребитс на одбраната во 

случај на воена состојба: го планира развојот на Армијата; го остварува 
командувањето со Армијата; организира и остварува мсѓународна соработка 
во областа на одбраната итн.

Сиоред анализата, широкиот ранг на активности на Министерството за 

одбрана, во доменот на одбраната и неговото успсшно, ефикасно и 

профссионално функционирање треба да се потпира на неколку 

прегпоставки. Првснствсно трсба јасно да се дсфинира сферата на 
одговорност, мродолжувањс на реформскиот курс, да сс воспостават јасни 
цивилно-војнички односи и да се оформи соодветна скспертска формадија. 
Реформите треба да значат приспособувањс, а основнитс целн трсба да бидат 

насочени кон иоголема цивилна конгрола врз вооружените сили и 

заживување на стратегискиот одбранбен иреглед. Најголем проблем во 

областа на цивилно-воената соработка лсжи во традицијата на 
организацнјата на државната власг и во се уште нсимплемснтирањето на
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модсрен систем за менаџмснт на органитс на власта. Надминувањето на овој 

ироблем е можно само со меѓусебна соработка мсѓу целата заедница и 

органите на власта и со систсмска и перманентна едукација на псрсоналот во 

органитс на власта, како и со медиумска кампања на ниво на цсла засдница. 
Посебен сегмснт во цнвилно-восната соработка што трсба да се развива е 
транспарентноста на одбраната и Армијата во односите со јавноста и 

Парламснтот. Истата може да сс надмине со иоактивна улога на 

иарламентарцитс, медиумитс и невладиниот сектор. Што сс оцнссува до 

експертската формација, може да сс предочи дека ова ирашање има неколку 

аспскти кои сс однесуваат на нормативното рсгулиран.е, соодветната 
ионолнетост сиоред актот за систематизација и на иодготвеноста на 

вработенитс за ирофесионално извршување на задачитс. На овис прашаша 

може да сс додадат и проблемитс кои влијаат врз изградувањето на 

експсртската формација, а произлегуваат од политнзацијата.

Улогата на цмвилитс во структуритс на национална безбедност с 

двократна: во областа на дсфннирањс на иолитиката (чисто цивилна 
одговорност) и имплементација на политиката (заедничка работа со 

уннформирани професионалци за да сс обсзбеди оптимално мешањс на 

експертиза и да се гарантира ефикасност и транспарентност).

Во определувањето на моделог за гоа со каква експертска формација 

треба да бидс опремена оваа институција со цсл ефикасно и ирофесионално 
да сс нзвршувааат задачите, трсба да се имаат прсдвид повсќе асискги или 

индикатори. Најопшт одговор би бил дека неопходсн с соодветен баланс на 
цивилни и воени скспсрти, но уште поконкретно, трсба да сс додаде дека и 

едните и другитс треба да се сиоредливи со своите знаења и вештини со оние 

на исти или сличнн позиции во совремснитс демократии. Анализага покажа 
дска во процесот на едукација и тренинг досега домннираа восните аспекти 
оцснсти како приоритетни за реформите во воената сфсра. Насироти ова, за 
цивилнитс сксперти кои сс од различсн профил с многу веројатно дека им с 

потребна соодветна или дополнителна едукација од спсцнфични области на 
одбраната. Компстенциитс на цивилнитс експерти во ова министсрство се се
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посложени имајќи предвид дека трсба да сс одговори професионално и 
сфикасно на реформските ироцеси во безбедносниот сектор, како и на 
процесот на интеграција во НАТО. Оттука, цивилните сксперти во 

одбранбената сфсра ќе се соочуваат со барања за пошироки и поспсцифични 

компетенцнн. Тие треба да се подготвени за истражување, анализа, 

планирање, подготовка на извештаи, совегување. координација, соработка и 
други активности поврзани со процссот на сфикасно рсализирање на 

надлсжностите на министерството.1"
На чело на ова министерство стои министер за одбрана. На почетокот 

на политичката кариера, министерот со обидува да обезбсди политичка 

иоддршка и лсптш итет. Тој сс обидува да се прикажс себе си како 

репрезента гивсц на интересите на партијата која ја застапува и тоа го праии 
во тесниот делокруг на дслуваље, а понекогаш сс труди тоа да го направп и во 
рамкитс на функционираљето на оиштеството во целина. Накратко, постојат 

министри кои својата политичка моќ ја користат како алатка за да ја 

зголемат својата лична популарност, како во партијата, така и мсѓу 

пошироката јавност. Тис користат огромен времснски простор во 

комуникација со медиумите, како во пишанитс, така и во електронските. 
Иако нивното однссување можс да се дефинира како крајно полптичко, од 
полигичко-административна глсдна точка на кабинстска дихотомија тие 

предизвикуваат политичка парализа на кабинетот во соодветниот сектор и 

доминација на цивилните службсници во иолитичкиот ироцсс.

Постојат бројни дискусии за тоа дали министсрот треба да бидс со 
политичко минато шш да биде професионалец во соодветната област на 
делување (во соодветното министерство). Предност на професионалниот 

министрср с во нсговата способност да го организира процосот на 

нмилементација на политиката. Овој министер е нестрплив во одбранага на 

сушгинските интереси во областа на делување и одлучување кои можат да 
прсдизвикаат конфликг во кабинетот. Ваквиот министер с

Л. Гсоргисиа: Експертскати формацији и одбринити ни Рапублика Микедонији: Состојб» 
u потреби, Соиремена македонска одбрана. пол.111, бр.7, јуни 2003. cap. 106-107
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најконзистентниот промотср на стратешкото размислување и одлучувањс на 
кабинстот.

Во мал број случаи министерот можс да иотекнува надвор од 

партиската хиерархија, односно тој да не е члсн на никоја партијата. Со 
сигурнст, професионалнитс политичари се почесто можемс да ги 

идентификувамс со нивната политички-рспрезентативна улога. a 

ирофесионалните министри со иолитичка -  рсализаторска и крсаторска 

улога. Додска едните ја презентираат политиката, другите ја создаваат и ја 

реализираат. Но, сс повсќе политичарите ги завземаат министсрскитс 
позиции, иа дури и иозициите на клучните министерски службеници, па 
добиваме нолитичари кои лебдат помсѓу конкретнитс типови министри » не 

можемс да ги класифицираме во ниту една катогорија. Во изминатиот период 

со Министерството за одбрана раководеа профссионални министри кои 

нсмаа политичка заднина, но во најголем број случаи беа министри кои 

нотрскнуваа од политичките структури.
Министерот за одбрана с основен носител на активноститс во 

министерството и сден од главниге актсри во спровсдувањето на 

одбранбената политика во државата. Министсрот за одбрана на Рспублика 

Македонија ја организира работата на неговиот рссор и во основа донесува 

повсќе акти. Така, министерот донесува правилници, нарсдби, упатства. 
планови, ирограми, решенија и други акти.

Системските решенија, содржани во Законот за одбрана, покажуваат 
дска на Министсрството му с довсрена двојна функција, што с доста 

поразлично во споредба со другите ресорни министерства. Имено, од една 

страна, тоа има функција на орган на државната управа, но од друга -  

претставува стручен и штабен opran во функдија на Претседателот на 
Републиката, односно во остварувањс на командуван.ето со Армијата.12Ј Во 

Законот за одбрана стои дека Министсрството за одбрана сс занимава со 
прашања од областа на одбраната и за својата работа одговора пред Владата. 123

123 Б.Ванковска и Ц.Цветковскп, Правоти и одбршшта. Графохартија. Скоије. 1996. 294
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A ko ce анализираат законските одредби кои се однссуваат на релацијата 
Претседател на Рспубликата -  Министсрство за одбрана, ќс сс забележи дека 
тука постои понагласена комуникација и соработка во споредба со релацијата 

Влада -  Миннстерството за одбрана. Ваквата констатација се темсли врз 

фактот што во условн на воена состојба, Претседатслот на Републиката 

наредува употрсба на Армијата, додека мшшстерот за одбрана, во согласност 
со нсговите ингсренции, изработува упатство за учсство на Армијата во 
воена состојба. Исто така, министерот за одбрана донссува акти во 

согласмост со актите на Претседателот на Републиката.

Министсрството за одбрана подлсжи на одговорност пред Владата како 

нејзин орган на управата. Се поставува прашањето што можс Претседателот 
на Републиката да наирави во случај кога Министерството за одбрана не 
постапува согласно неговите акти, кога се знас дска Министерството за 
одбрана како орган за својата работа дирсктно е одговорен пред Владата, a 

нс иред Прстседателот.

Во случај на нсдоразбирања помеѓу Прстседатслот и Владата, 

Министерството за одбрана нс е во можност да промовира кохерентна 
политичка активност, па дури и нс е во можност да одлучува за 
интегративните прашања. Формалното единство е задржано, бидејќи за 
одлука за иолитички осегливи прашања најчесто се користат неформални 

аранжмани без можност на ниту еден одлучувачки кападитет. Ова се 

иреполитизирани ситуации кои го ирснагласувааг надворсшниот консензус, a 

ирсмалку сс грижат за координацијата во поли гичката имплементација.
Во минатото Министсрството за одбрана и Министерството за 

внатрешни работи се сметаа за „држави во држава" но чекор по чекор тис се 

грансформираа во „нормални“ министерства, интегрирани во владината 

администрација со посебен слемент внатре -  вооружсните сили, полицијата и 

други -  кои се обучени и извсдуваат различен тип на операции под строга 
цивилна контрола u со учество (бсз распоредување за операции) на многу 
цивилни агснции.
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Во таа насока за уснешно и сфикасно креирање на политиката на 

одбраната и планирање и организирање на целокупната подршка за 

функционирање на системот на одбраната во Република Максдонија 
(остварување на цивилна и демократска контрола. обезбсдување на ресурси. 
персонален менаџмент и друго), неопходно е да се извршн трансформација и 

ирилагодување на функциитс на Министерството за одбрана согласно новите 

мисии и задачи определсни во повеќс документи (Устав на РМ, Закон за 

одбрана, Националната концепција за бсзбсдност и одбрана, Стратегиски 
одбранбен прсглед, Акционен план за членство н др.), со што ќе се обезбеди 
унапредување на функционирањето на цивилната одбрана, континуитст на 
функционирањето на државата и нсјзиниот политички и економски систем, 

иодршка на вооружената борба на вооружсните сили, согласно можностите 

за учсство во заштитата н одбраната на своето населсние.

Врз основа на појдовните основи, определенн сс сгратегискитс цсли и 
функции на Министерството за одбрана. Така, стратегиските цсли на 

Министерството за одбрана се усоглассни спорсд Националната концепција 

за безбедност и одбрана и се однссуваат на:

1. Остварување на систсмот на одбраната на независноста и 

територијалниот интсгритет на Република Македонија:
2. Планирање, организација, опремуван.с, развој и подготвување на 

Армијата на Републнка Македонија и сироведувањс на утврдените 
планови;

3. Остварување на цивилна контрола на вооружсните сили;

4. Планнрање, организирање и учсство во колективните системи за 

безбедност и одбрана;
5. Организирање и иодготвување за одбрана на субјектите на системот на 

одбраната;
6. Обезбедувањс на соодветна и правкчна застапеност на припадниците 

на заедниците во персоналот на МО и АРМ;
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7. П л а н и р а њ е , о р г а н и з и р а њ е  и с п р о в е д у в а њ е  н а о б у к а т а  з а  о д б р а н а .1’4

Во насока на остварувањс на стратешките цели, Министерството за 

одбрана ги извршува следшггс функдии: организира и подготвува систем на 

одбрана и прсдлага мерки за негов развој и усовршување; изработува 
Стратегија за одбрана на Републиката; врши анализа на бсзбсдносното 
опкружување и учествува во креирање и превенција од ризици и опасности; 
подготвува план за одбрана на Републиката и го усогласува и координира 

системот за одбрана со другитс делови на системот на национална 

безбедност; подготвува, организира и спроведува мсрки на приправност; 

врши подготовки на органитс на државната власт за функционирање во 
воена состојба; врши подготовка на локалната самоуправа, другите правни и 
економсѕси субјекти. невладиниот сектор и другите асоцијации на граѓанитс 

на РМ, согласно нивната положба и улога во оиштеството заради 

остварувањето на политиката на национална безбедност; планира и 

организира уредување на територијата за потребите на одбраната; 
подготвува и организира врски за раководеље за потребите на одбраната во 
воена состојба; иланира и организира остварување на работна обврска на 
граѓаните во воена состојба; планира и организира резерви за потребитс на 

одбраната во воена состојба; планира и остварува меѓународна соработка во 

областа на одбраната; учествува во иницијативите за рсгионална соработка; 

превзема мерки и активности за интсградија во НАТО; учествува во мисиите 
за зајакнување на мирот и стабилноста; превзема активности за соработка, 
како учесници во ПзМ и ЕАПС; планира, организира и учествува во 

вежбовни активности и обука, хуманитарни и мировни оиерации, во 

согласност со ратификувани меѓународни договори; изработува среднорочни 

и долгорочии планови и програми за потребите на одбраната; организира и 
спроведува регрутна обврска; врши обука на регрутниот контингент; 
оргаиизира и спроведува ионолна и мобилизација на резервниот состав; 124

124 Видн: Функционална анализа на Минисгертиото за одбрана „Стратегиски одбранбен 
прсглод -  документи", февруари 2004
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планира, организира и спроведува обука за одбрана; прсдлага организацнја и 

формадија на Армијата: врши понолна на Армијата; организира и спроведува 

мобилизација на Армијата; учествува во разрешувањс на регионални 
конфликти и кризи; планира и дава поддршка на силитс за елиминирањс на 
кризи; врши стручно осиособување и усовршување и образование на 
вработените во МО и во АРМ; организира и слроведува безбедност и 

разузнавање за потрсбитс на одбраната; изработува правна регулатива; 

осиособува и упатува цивилни и восни иретставници од МО и АРМ во 

странство; ја усогласува организацијата на МО со стандардите на земјите 
членки на НАТО; иланира уиотреба на Армијата; применува цивилна 
контрола на вооружените сили; активности на МО за билатерална соработка 

и изработка на планови и програми за соработка со структурите на НАТО и 

со земјитс членки на НАТО и ПзМ (ИПП, АПЧ, ПАРП); учествува во 

мисиитс за хуманитарна помош; транснарентност во остварувањето на 
одбраната итн.

Во основа Министерството за одбрана трсба да обезбсди одржување н 

унапредување на ннвото на подготвеност на системот за одбрана по пат на 

усогласуваље на прописите, правилата и процедурпте за навремена 

координација, мснаџмент, како и заради ефнкасен навремен и соодветсн 

одговор на безбсдносните ризици и оиасности.
Во таа насока основна задача на Министсрството за одбрана треба да 

биде создавање на сили за различни мисии, и тоа:
- сили за колективна одбрана (единнца приспособена за таа намена);

- сили за заштита на тсриторијата и за гарантирањс на суверенитетот 

во тесна соработка со граничната полиција, како и територијалните 

силн (од резервниот состав) заедно со иолицијата.

учество во оиерациите на НАТО за гарантирањс на мсѓународниот 
мир и безбедност; и

иотпомагање на Цинтарот за мснаџмент со кризи при заштита на 

населеннсто и инфраструктурата.
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Република Македонпја no примерот на многу држави трсба да работн 
на модслот на интегрирано министерстио за одбрана и министсрство за 
внатрешни работи. Главната задача на ннтегрираните цивилно-воени 

институции треба да биде постојано барање и изнаоѓање баланс иомеѓу 

интересите на професионалната војска и интересите на општеството, кос ја 

обезбсдува војската со ресурси и бара нивна сфикасна примсна секогаш кога 
има предизвик, рнзик и закана што би можсле да го загрозат стабилниот 
развој на општеството.

3.6 ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во сскоја совремсна држава, Гснералштабот претставува основен орган 

во рамките на Министерството за одбрана или на врховната команда. 
Нсговата функција во најопшт начин може да сс опрсдели како збир на 
задачи во врска со извршувањето на онеративно-плански работи во областа 

на изградбата, подготвувањсто и употрсбата на вооруженитс сили. во 

согласност со воено-полнтичкнтс цсли кои ги дсфинирала највисоката
Г»<цивилна власт во државата.

Генералштабот е највисок воси организацпски состав на Армијата на 
Рспублика Максдонија. Генералштабот има задача да ги насочува, да ги 
координира и да ги усогласува активноститс во Армијата во согласност со 

дејностите на управната функција на Министерството во областа на одбра- 

ната и со политиката на Собранието и на Владата на Република Максдонија 

во таа област. Исто така. гој претставува организациска врска помеѓу 
Министсрството за одбрана како ресорон орган на управата надлежен за 
работите на одбраната и единиците и установите на АРМ.

Генсралштабот нспосрсдно го спровсдува раководењето и 

командувањето со Армијата, согласно актитс што гн донссува Претседателот 

на Рспубликата како врховен командант на вооруженитс сили. 12<' Тој ги

Пошнроко види: Б.Ванкоиска м Ц.Цветковски, Привито и одбринита, Графохартнја, Скопјс. 
1996, 298
1:6 Видн: Ристески Т., Надлежности на Генералишшбот, списшше „Одбрини", Минкстсрсгио 
за одбрана. Година Џ. Број 66, октомври, 2001. 44
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трансформира одлуките содржани во управните акги на Министерството за 
одбрана во акти на раководење и командуваље и им ги пренесува на 

командите на военитс сдиници и управите на воените установи. Со тоа, 

оперативнитс и сгручните работи за организирање, подготвувањс и 
командувањо со Армијата му се доверсни на Гснералштабот на Армијата, ка- 
ко највисоко сгручно тсло за прашан>ата кои сс однесуваат на Армијата.

Со Генералштабот на Армијата раководи началник кој го поставува и го 

разрешува Претседатслот на државата. Аналогно на тоа Началникот на 

Генсралштабот на Армијата за својата работа му одговара на Прстседателот 

на Републиката.
Во парламентарнитс системи сс практикува институционалните 

решенија да бидаг во насока на инкорпорирање на Генсралштабот при 

Министсрствата за одбрана, кои ќе и.маат задача да вршат ностојана 

контрола во неговата активност. Парламснтот и Владата треба да бндат 

одговорни за статусот на вооружсните сили и да обезбедат пари за 
генералштабот, но треба да нс се мсшаат во внатрсшните одлукл на 
структурирање и менаџирање на вооружените сили, вклучувајќи го и 
менаџментот на ресурсите.

Со новото решснис дадсно во Законот за одбрана на Република 

Македонија од 2001 година, Гснералштабот сс институционализира. 
Искуството зборува дека мал број на држави имаат восиоставено ваква 
пракса.

Во извршувањето на работите, Генсралштабот на Министсрството за 
одбрана му го предлага следното: организација и формација на Армијата; 

план за употреба на Армијата; мерки за зголемуваље на борбената готовност 

на Армијата; годишен финансиски план за потрсбите на Армијата; годншна 

програма за опремувањс на Армијата; годишен план за всжбовни активности 
на Армијата; поставување, унапредување и разрешување воени старешини на
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должности за кои се предвидува чин мајор и повисок чин; годишен план за 

школување итн.127
Според член 26 од Законот за одбрана во извршувањето на прстходно 

наведенитс работи и задачи, Генералштабот ги презема следннте активности: 

го спровсдува годишниот финансиски план за потребите на Армпјата 

одобрен од Министерството за одбрана и ја следи ефикасноста и наменската 

рсализација на средствата во согласнот со прописите донесени од министерот 
за одбрана; ја следи борбената готовност на Армијата и презема мерки за 
нејзино иодобрување; го организира и го следи спроведувањето на меркитс за 

готовност на Армијата и презема меркн за нивно извршување; извршува 

мобилизација на Армијата; изведува вежбовни и други активностн за 

оспособување на Армијата во согласност со годншниот план; спровсдува 
логистичка поддршка на Армијата; спроведува псрсонален мснаџмент во 
Армијата во согласност со кадровската политика на Министерството за 
одбрана; иланира, организира и спроведува обука за припадницитс на Армиј- 

ата; организира и иодготвува врски за командување и контрола во Армијата 

итн.128

Во согласност со Стратегискиот одбранбен преглед, Генсралштабот во 
реалнзацијата на целитс и функциитс на Министерството за одбрана сс јавува 
како непосреден учесник.

Дснес, во улогата на Армијата евидентна е трансформацијата на 

обврските и задачите. Така, нашата држава е во фаза на трансформација во 

која с интензивиран процесот на рсконструирањс и модернизација на 
Армијата согласно НАТО стандардите. За да има воена струкгура 
компатибилна со НАТО треба да сс исиолнат следните задачи:

- да се донесс нова законска рамка за вооруженитс сили;

- да се разграничат воените и политичките компетенции и да се 

обезбеди дсмократска контрола над вооружените сили; * 12

1:7 Пошироко види: Заком за одбрана на Републики Македонија. ..Службсн вссник на 
Република Максдонија". бр.42/2001,3131
12-4 Исто.,3131
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- да сс зголеми профссионалноста;

- да сс зголеми капацитетот за справувањс со кризи;

- да сс подготват вооружените сили за широк спектар на задачи за 

учсство во операциите согласно член 5 од Вашингтонскиот договор;
- да се обсзбеди поголема транспарентност;
- да се подигне нивото на координација и раководење во насока на 

остварувањс подобра ефикасност итн.

Донсс, соссма е вообичаено војските во светот да ги извршуваат 

слсднитс пст функции:

- заштита на нсзависноста, суверенитстот и тернторијалниот 
интегритст на зе.мјата, или иошнроко, нсјзинитс граѓани;

- оддржување на мсѓународниот мир или извршувањс на мировни

мисии;

- помош од катастрофи;

- ннатрешни безбедносии задачи (помош на централните власти кои го 
спроведуваат законот за да го одржат мнрот доколку тој е нарушсн);

- учество во градење на нацијата (социјална функдија).
Во таа насока, новата структура на АРМ треба да обезбеди: одбрана на 

територијалниот интегритет на Република Македонија, колективна одбрана 

според члсн 5 од Вашингтонскиот договор, придонсс кон регионалната и 

евроиската безбсдносг, учсство во мнсии под закрилата на НАТО итн.

3.7 ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ВО ОБЛАСТА
НА ОДБРАНАТА

Поделбата на власта на законодавна, извршна и судска е послсдица на 

долгиот историски процсс во барањсто рсшсние за разграничување на 

овластувањага во вршењето на државнитс функции. Во рамките на 
поделбата на власта, судството го претставува третиот столб на власта.

Како резултат на дсмократските процеси во општеството и 
обезбедувањето инструменти за ефикасна зашгита на слободите и на правата 
на човекот и граѓанинот и на другитс правни субјекти, по нашсто
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осамостојувањс започнаа порадикални промени и во однос на организацијата 

на судскиот систем.
Законитс и другитс општи правни акти содржат задолжителни правила 

на однесување за сите општествени субјскти: од поединците и правните лица, 

па се до државните органи. Бидсјќи извршувањето на законските налози се 

обврзани за ситс, тогаш се јавува нотребата некој да пресуди дали опрсделен 

субјект во определена ситуација сс однссувал во согласност со законските и 

другитс правни прописи или нс. 'Гаа улога им се доверува на судовите.129
Судот, како институција која ги штити основнитс и суштествсни 

интсрсси u врсдности на сдно определено општество. е сдна од најстаритс 

општсствсни и политички творби. Служејќи како поткрспа на опредслен 

систсм на политичката власт и на власта во пошироко општествено зачењс, 

судот до тој степен е вткаен во политичкото конституирање на општеството, 
при што со право се констатира дека политичката историја на човепггвото с 
неодслива од мсторијата на судот, како што судот е составсн дел на 

политичката историја на човсштвото. Судот останал како потреба за 

рсшавањс иа споровитс, а сноровитс, без оглед на тоа какви врсдности се во 

нрашање, еднакви или нееднакви, бара нсутралсн и објективен арбитар.130
Од прстходно изнессното може да се констатира дска судог иретставува 

значасн услов и потврда за дсмократијата и цивилизацијата.
Во сскоја демократска држава, третиот ссгмснт на власта треба да бидс 

целосно самостоен, односно идентичсн на законодавната и на извршната 

власт. Со тоа ќс сс овозможн да сс стави препрека на злоупотребата на 

другите државни органи.
Уставот на Република Максдонија поаѓа од сознанието дека совре- 

мсната држава нс можс да се замисли без судството како, аовеќс или 
помалку, самостојна институција на власта.131 Во нашата држава судската 

властја остваруваат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовнте

129 Пошироко види: Б.Ванконска и Ц.Цветковски. Правото и одбраната, Графохартија. 
Скопјс. 1996. 334
,?0 Види: В. Митков и С. Климовскн, Политички ч устиаси систем, Просвсгно дело, Скопје, 
1995. 177
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судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори 

ратификувани во согласност со Уставот.131 132

Kora станува збор за организацијата на судствого таа е сдинствена. Во 

единствсниот судски систем судската власт ја вршат:

-  Основните судови;

-  Апслационитс судови; и
-  Врховниот суд.

Основнитс судови сс основани за 27 подрачја на Република Маке- 
донија. Апеладионитс судови сс на подрачјата на повсќс основни судови, а ги 

има три, и тоа: во Скопје, во Битола н во Штии.
Врховниот суд на Република Македонија с највисок суд во Рспубликата 

и го обезбедува единството во примената на законите од страна на судовите. 

Врховниот суд, судската власт ја врши на цслата територија на Реиублика 

Максдонија.
Целитс и функцшгге на судството оифаќаат:

□ нсиристрасно применувањс на правото бсз оглед на положбата и 
својството на странките;

□ унапрсдувањс, во рамките на судската функција, на заштитата и 

на иочитувањето на човековите права и слободи;

□ правна сигурност и создавање услови на секој човск да живее 

слободно во рамките на примената на иравото.

Судот суди во постапка проиишана со закон за:
□ правата и правно заснованитс интсреси на граѓанитс;
□ споровитс мсѓу граѓанитс и другитс правни субјекти;
□ казнивите дсла;

□ други работи што со закон се ставски во надлсжност на судот. 

Постаиката иред судот се уредува со закон и таа се засновува врз
слодните начела: законитост; рамноправност на странките; нравичност:

131 Исго., 178
132 Устав на Република Микедонија, „Службен весник на Републнка Македонија". 1991
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јавност; контрадикторност; двостепеност; право на одбрана, односно 

застаиување; слободна оцена на доказите и друго.

Судските одлуки се изрекуваат во името на граѓанитс на Република 
Максдонија. Правосилната судска одлука има неприкосновено дејство. 

Судската одлука може да ја менува или да ја укинува само надлежен суд и во 

иостапка пропишана со закон. Судските одлуки се задолжителни за сите 

иравни и физички лица и имаат поголема сила во однос на одлуките на кој и 

да е друг орган.
За да можс да продолжи со работа во услови на војна, потребно е 

политичкиот систем да обезбеди континуитст во функционирањсто на сите 
три сегменти на власта. Судовите како носители на судската власт и 

обвинителствата имаат посебно место во остварувањето на одбраната на 

Републиката.
Судството има значаен удел во обезбедувањето на примената на 

правните прописи од областа на одбраната. Судот е орган кој можс 

најавторитетно и најреално да го обезбеди почитувањсто и должноста на 

граѓанитс за учество во одбраната на земјата. Од друга страна, граѓаните 

имаат загарантирано со Уставот право да бараат судска заштита во однос на 

законитоста на поединечните акги на државната управа.ш
Ако сс анализира Законот за одбрана, особсно дслот на надлежностите 

на органите на државната власт, може да се констатира дека во нсговиот 

нормативсн дсл не се разработуваат надлежностите на судската власт во 

однос на одбраната.

Ваквиот пропуст бсше евидентсн уште со донесувањето на Законот за 
одбрана од 1992 година, но исправката беше изоставена и во ссгашното 
решение со новиот Закон за одбрана од 30.05.2001 годнна. И тука исто како и 
во стариот Закон за одбрана. нс станува збор за начинот на функционирање 

на судовитс во восни услови. 111

111 Види пошнроко: Б.Ванковска и Ц.Циетковски. Правошо и одбршшиш. Графохартија. 
Скопје. 1996. 334-335
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Co осамостојувањето на Република Македонија, како и во другнте 
сфери на општеството и во судската власт настанаа радикални промсни. Во 

одбраната, промените беа најевидентнн кога станува збор за военото судство. 
Ваквото решенис се раководеше на уставната опрсделба организацнјата на 

судството да биде единствена во Република Македонија. Со тоа прашањата за 
кои порано беа надлсжни восните судови, денсс се под надлежност на 
основните судови.

Во правосудниот систсм на Рспублнка Максдонија соодветно место \iy 
припаѓа и на Републичкиот судски совет. Републичкиот судски совст со 

вршењето на работата од својот делокруг придонесува да се остварува 
судскага функдија и да се обезбедува самостојноста и независноста на 
судовите, без да навлегува во нивната работа. Републичкиот судски совет го 
сочинуваат ссдум члснови. Члсновитс на Републичкиот судски совет ги 

избира Собранието од редот на истакнати правниди во времетраењс од шсст 

години, со право на уште еден избор. Тројца од членовите се избираат со 

мнозинство гласови од вкупниот број иратеници, ири што мора да има 
мнозинство гласови од вкупниот број пратсници кон припаѓаат на засдницитс 
кои не се мнозинство во Република Македонија. Функцијата во Републичкнот 

судски совст е неспоива со вршсњето на други јавни функции, професии или 

члснување во политички партии.

Републичкиот судски совет гн извршува следните активности: на 

Собранието му прсдлага избор и разрсшуван.е судии и утврдува предлог за 
разрешувањс на судската функција во случаите утврдени со Уставот; 
одлучува за дисциплинска одговорност на судиите; ја оценува сгручноста и 

совесноста на судиите во вршењсто на нивнага функција и предлага двајца 

судии за Уставниот суд на Република Македонија.
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4 НАЦИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИЈА ВО БЕЗБЕДНОСТА И
ОДБРАНАТА

Безбедноста во суштина ирстставува иманентсн структурен дел на 
оиштеството кој во ссбс вклучува определена состојба, односно определени 
особини на состојбата, а исто така и дејност, односно систем.134 Во однос на 

иосдинецот, безбедноста е и биолошки и психолошки рационално и 

инстиктивно фундирана така што ги вклучува ситс когнитивни капацитети, 

од аналитичкиот, дискурзивниот, интелектуалниот, па до интуитивниот и 
афективниот. Во однос на државата, безбедноста ги синтетизира државните 
функции врз основа на примарно надворсшни и внатрешни лнформации. Ова 
е потребно да се има во предвид при ироцсна на безбедноста и изградбата на 

безбсдносната политика во рамките на конкрстната држава.

Безбедносната политика на една држава се развива од страна на 
националните полигички авторитети. Политиката на развиваше и користсње 
на воените сшш с формулирана од националннте политнчки авторигсти и сс 

пренесува на вооружените сшш. Во таа насока од големо значсње с 

ирофилирањето сили кои ќе бидат рсална поддршка на националната 

политика.

Креирашсто на државната политика претставува ироцсс низ кој во 
настојувањсто да се изгради целносообразено внатре во себс -  

неиротивречното настапување на нејзиниот носител, сс обединуваат 

теоретските, искуствсните и интуитивно заснованитс сознанија за 

политичклот проблсм, од една страна, во однос на парцијалните интсресни 

позиции и видувања на проблемот од друга страна.135
Политичката стабилност, економската моќ и подобрување на условите 

за живот на граѓанитс сс клучнитс прашања за тоа дали граѓаните го 
прифаќаат поредокот и политичкото водство во земјата (или нс) -  со сите

1,4 Пошироко видн: Котовчсвски М.. Национална безведносш ни Репуилики Микедонија, нрв 
дсл. Максдонска цивилизацнја, Скопјс, 2000. 21

Hilsman, Roger. The Politics of Policy Making in Defense and Foreign Affairs. Prentice Hall. 1993. pp. 
36-89.
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импликации што тоа ги има врз осмислувањето, организацвјата и 
остварувањето на одбраната и безбедноста.

Во основа, иолитимката стабилност на земјата е функција од 

взаемното дејствувањс на следните чинители:
• Природата на конфликтитс во земјата и фазата во која тие стасале;

• Политичката култура;
• Легитимноста на поредокот;

• Нормативно-институционалната рамка на политичкиот процес;

• Авторитетот и способноста на иолитичкото (државното) водство.|л
Во земјитс со стабилни демократски институции и со развиена

политичка култура. иолитичаритс се сметаат за слуги на народот. Заслуги за 

народот „можеби и имаат“, судејќи од тоа колку се платенн, но се смета за 

знак на духовно здравје на народот ако голем дсл од него не ги знае имињата 

и функциите на своите водечки иолитичари, односно на политичарите што го 

водат. Има и во тоа извесна здраворазумска логика. Ако е народот господар, 
а политичаритс се негови слуги, што има чудно или лошо во тоа што тој нс 
им ги знас имињата. Слугите сс, по иравило, помногубројни, промснливи, 

поткупливи, чссто и нсверни, а господарите имаат новажни и поинтересни 

работи одошто да мислат на нивнитс имиња.136 137

Според Саркеснјан138, способноста усисшно да се води политиката на 
иланог на националната безбедност с директна последица на моќта што 
нацијата ја поседуза и нејзината снособност таа моќ сфективно да ја користи. 
Во определувањето на „моќта на нацијата" можни се два ириода. Сиоред сден 

приод, определувањето на нацноналната моќ се врши имајќи прсднид редица 

индикатори, почнувајќи од силата на нејзините вооружени сили, па преку 

способноста на нацијата да ги мобилизира вкупните човечки и материјални 
ресурси во функција иа одбраната на виталните национални ннтереси, па се

136 Лазаревскн П., Стритеииси интереси, цели и политика на Републики Микедоиија. 1995. 16-20
137 Пошнроко види: Нсдслковски Ж.. Политиката како комуникиција, НИО Студснтски 
збор, Скопје, 1992. 8
l3# Sarkesian, Ѕ. С., U.S. National Security ■ Policymakers. Processes, and Politics, Second edition. Lynne 
Rienner Publishers. 1995. p. 28.
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до моќта на националната економија. Според ваквата дефиниција, 

разбирливо, само големнте нации по број на жители, територија и ресурси 

можат да сс третираат како моќни. Другиот приод повсќс вннманис 

посветува на конкретната ситуација, мссто и време во кос нацијата ја 
манифестира својата моќ. а историјата во редица ситуации покажува дека и 
иомали нации билс (и се) способнн на конкретно мссто и во конкретно време 

да „изнудат" поголема моќ во одбрана на своиге витални интереси од моќта 

со која настаиува голсма сила која истите ги загрозува.

Од друга страна, сисгемот за национална одбрана, неговата моќ и 
умсшност нс сс заснова врз неговата структурна-формална поставеност да сс 
справи со предизвиците и заканите по националната безбедност, туку пред се 

врз неговата хоризонтална координација и интсракција.139

Во остварувањсто на националната безбедност се поаѓа од двс клучни 

прашања, и тоа:
можните закани со кои се соочува државата иа полсто на 

националната бсзбедност и одбраната; и
- дали е решена и подготвена нацијата и легитимното иолитичко 

водство да ги бранаг и одбранат независноста, суверенитетот и 

територијалниот интегритет.
Денес државитс се соочуваат со голем број предизвици и закани ио 

територнјалниот интсгритет.
Како закани по националната безбедност може да се посочат следните:

- можност за ревизибнлност на иозитивните полтичкп и економски 

промени;

можност за нсконтролирано ширсње и употреба на срсдствата за 
масовно уништување;

- експанзија на милигантниот национализам;

|М ЈТазарсвски П.. и Лтаиасоп П.. Постаиеност и остварување на политиката на 
национална безбедност на Република Македонија. Институт за социолошки и нолитичко- 
нравнн нстражувања. Скопјс, 2002,105
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- присутноста на идеитс за создавање на т.н. големи етнички чисти 

држави и етнички и меѓуверски конфликти во новсќе рсгиони во 
светот;
иојава на нови ризици кои нсмаат дирсктно восна ирирода. какви 
што сс транснацлоналниот феномен на тероризмот, шверцот со 

дрога, нерсњето на иари, еколошката деградација и друго.140 

Државата за да можи да се справи со потенцијалните закани мора да 

создава силни институции и да има раководитсли кои ќе знаат да носат 
големи одлуки.

Значн, државата за да нс остане блокирана има потреба од отворени 

иснституции со одговорни луѓс и одговорни одлуки. Претпоставка за 

отворсно општсство с личната одговорност. Подреденоста на индивидуата на 

колективитетот во вршењето на нолитичката власт и конфузнага 
надлежност е ефикасно средство за неодговорност и послушност.141

Основна цсл на политичките активности воопшто и посебно, кога 

станува збор за активностите чин носитсли сс органите на државната власт, 

по правило е реализирањето на претходно формулираната политика. 

Извршувањото на политичките одлуки претставува системски облик на 

влијание врз текот на општсствените односи и на однесувањето на граѓанитс 
и на онштсствените групи. Ова настојуваље, во крајна линија, треба да довсдс 
до сообразувањс на општествените односи со принциггите и со целите на 

политичката формуладија во центрите на иолитичкото одлучување. 

Сложениот комилскс на политички активности на политичките оргаш1 и 

институции, всушност, сс одвива околу два централни пункта: донесување 
одлуки и нивно извршување. Меѓу нив иосгои нераскинлива врска што го 
условува нивното заедничко ностоеље и остварување.142

Делувањето и ефективноста на одлучувањето -  како административна 

димснзија може да сс мостигне благодарсиис на структурите за поддршка на

140 Нацев 3 Доктршш и стратегији, НИП Ѓурѓа, Скопјс, 1998, 29-30
141 Вндн: Г а го п ск а  Б ., О појчиот  лш рис пи нласт а, Просвста, Куманоио, 1992. 49
и: Пошнроко види: Б.Ванковска и Ц.Цвстковскн, ГЈривото и одбринита, Графохартија. 
Скопје, 1996. 277
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кабинстот: комисиитс, советницитс, и сл. За да се реализира тоа успешно
. . 143потреона е админисгративна димензиЈа на координациЈа на одлучувањето . 

Постојат повеќе нивоа на координација. каде што политиката и 

админиспрацијата сс комбинираат на различни начини и формираа г различни 

конфигурации. Стспенот и начините на координација ги балансира владата, 
така што легитимитетот и сфикасноста претставуваат базични варијабли на 
политичко-административната дихотомија.

Во услови кога состојбите во свстот се максимално оитоварсни со 

големи предизвици по мирот и стабилноста на државитс, крнзитс и 

конфликтите се присутни во многу делови на зсмјнната топка, 
координирањето во областа на безбедноста и одбраната на секоја земја 
нретставува мошне важна задача на државното раководство. 

Координирањето во областа на безбедноста и одбраната овозможува 

создавање услови за организирано дсјствување во случај на појавување на 

некоја закана подржавата.

Во реализирање на одродени задачи, државните органн остваруваат 
мсѓуссбна координадија и соработка. За одбраната на Републиката од 
особено значење е соработката на Претседателот на Рспубликата со Владата 

и Министерството за одбрана, како и остварувањето на координацијата мсѓу 

Владата со ресорнитс мшшстсрства особено оние кои ја практицираат 

одбраната и безбедносга, но и другитс органи на државната управа.
Во Република Македонија координацијата на национално ниво во 

обласга на безбедноста и одбраната се остварува преку:

> Советот за безбедност; и

> Владата која ги координира соодветните ресори за безбедност 

и одбрана.

Советот за безбедиост иретставува своевиден форум кој ги разгледува 
прашањата од националната безбсдност на Република Македонија. Ова тело 
има советодавна улога и одлукнте што ги донесува немаат обврзувачкн 143

143 Идејата за анализа на нолнтнчко-административната дихотомија ннз проблсмитс на ннво 
на координација произлегува од Guy Peters, Managing Horizontal Government; The Politics of
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карактср за државните органи со што не се создава институционална рамка 
за рсшавањс на проблемитс на планот на безбсдноста и одбраната.

Владата ракводи со клучните ресори со кои сс остварува безбедноста и 

одбраната па сиоред тоа сс создадени и слемснтарните предуслови за 

практицирање на својата извршна власт во овој сегмент. Владата на 

Република Македонија обврските во безбедносниот сектор ги остварува 
преку ресорните министерства за одбрана и внатрошни работи.

Во однос на процедуритс и регулативитс за решавање на прашањата 
поврзани со безбедноста и одбраната, координација и соработка меѓу 

Владата и министсрствата се врши прску расправа на седници, меѓусебно 

информирањс, размена на иодатоци и постојана комуникација за 

потснцијалните закани по мирот и безбедноста на државата, следење и 
анализирање на организираноста и подготвеноста за одбрана, остварување на 
нспосредно договарање и утврдување на заеднички решенија за извршување 
на опредслени задачи и друго.

Во 2001 година Рсиублика Македоннја сс соочи со реална криза која ги 

загрози зсдничките врсдности на граѓанитс. Ако воопшто е можно накусо да 

сс систематизираат грсшките и пропустите што Република Македонија ги 
наприви пред и за врсмс на конфликтот, тогаш задолжително би требало да 
сс наведат: практично непостојнитс превентивни активности на теренот и 

видливото отсуство на координација меѓу субјектите кои се задолжени за 

остравувањс на базбедноста и одбраната што имаше свои негативни 

рефлексии врз пониските нивоа на одлучување и раководсњс.
Како последица на кризата во 2001 година и заради надминување на 

ироблемите со координацијата меѓу институциитс, како и со претставниците 

на меѓународната заедница, беа формирани Координативното тело при 

Владата на РМ и Цснтарот за менаџмент со кризи.

Овие две тсла имаа задача да ја зајакнат координацијата меѓу 
инстнтуциите кои беа задолжсни да ја осгваруваат безбсдноста и одбраната 
на државата, ионатаму да ги координираат и ефикасно да ги обезбедуваат

Coordination, Canadian Centre for Management Development, 1 ‘>98.
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расположливите ресурсн на државата, како и да остваруваат соодветна 

процонка на загрозеноста на бсзбедноста на Рспублика Македонија.

Координативното тсло (во моментот нс функционира) се состоеше од 
различни министерства, прстставници од највисокитс носитсли на државни 
функции (иретставницн оиределени од иретседателот на Рспубликата, од 

иретседатслот на Владата итн.) и претставници на Агснцијата за 

разузнавање. Координатнвното тсло имаше задача да ги координира 

активностите мсѓу субјектите кои ја остваруваат одбраната и да иредложи 

решение за самитс проблеми.
Центарот за кризен менаџмснт имаше задача како подредено тело на 

владата да сс ангажира за централизирано собираше на информадии од сите 

институции (домашни и странски) и нивна размена со меѓународната зсдница.

И покрај постоењето на овис двс тсла, свидентна бсшс лошата 

координација во менаџирањето со кризата. Делумно оправдувањс можат да 
бидат нсзаокружените или нссоодветно поставсните уставни и законски 

решенија. До еден извесен псриод Република Македонија Центарот за 

мснаџмент со кризи немаше законска рамка за двс суштински работи: прво, 

за основитс на системот на националната безбедност, кој ќе ги дсфинира 

статусот, местото, надлсжноститс и координацијата меѓу сите разузнавачко -  
безбедносни сегменти во државата и, второ, за координативно тело за 
менаџирањс со кризи во кое ќе бидат иретставени највисоките 

професионални нивоа од министерствата и владините агенции во чија 

надлсжност сс одбраната и безбедноста на државата. Обидот да се 

организира и промовира работата на сдно такво тело за време на конфликтот 
не отидс подалеку од почсток, затоа што Владиното координативно тело за 
справувањо со кризи бсшс формирано само со одлука на Владата на РМ. Тоа 
по дсфиниција означува ниско поставсна лсгална основа и де факто беше 

квазиорган со не докрај јасни комиетенции н недефинирана извршна сила 

која најчесто бешс во сснка на надлежните министерства, поради што речиси 

никој не се чувствуваше директно повикан или обврзан да гн почитува и 
сировсдува нсговитс препораки и рсшснија.
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При постоење на еден ваков правен вакуум сосем логично бешс што 

државниот врв, што сскојдневно сс состанувашс, практично се исцрпуваше во 

нсиродуктивни дискусии што најчесто нс произвсдуваа сдинствени одлуки и 
ставови за единиците на терепот за кои иродолжија да бидат облигаторни 

наредбитс што доаѓаа од респективните минис'гсрства.|ЈЈ
Се чини дека овие две тела како да не ја одиграа нивната улога за 

време на восната криза.

Од изнесеното следи дека во Република Максдонија потребсн с добар 

систем за координација на бсзбедносната заедница што ќс значи 
усовршувањс на безбедносниот систем, кој треба да биде прилагоден кон 
новите иредизвици и закани и аналогно на тоа треба да бидс сиособен и 

ефикасен за да одговори на новиге безбедносните иредизвици. да рсшава 

кризи внатре, да иомогне во решавање на кризитс во регионот и пошироко.

Новата концспција за национална безбедност и одбрана, донесена од 
страна на Собранисго на Р.М (во јуни 2003 г.) во себе содржи поссбен дсл 
насловен како меиаџмент со кризи кој ги дава насоките за организација и 

развој на оваа област. Содржината и визиите на овој текст обезбсдуваат 

основа за изградба на модсрен, ефикасен н компагибилен со други земји и 

организации систем за управување со кризи. Во овој контскст изработката и 
постојаното одржување иа сдна транспарента и објектнвна проценка на 
загрозсноста на РМ за што сс потрсбни поефикасни и подобри разузнавачки 
способности и максимална координација на сите безбедносни подсистеми сс 
основа за изградба на овој систем.

Значи, мснаџментот со кризи кој с претставен во Националната 

концспција за безбсдност и одбрана претставува основна концептуална рамка 

во која се дадсни ириорнтстите на РМ на иолето на управувањс со кризи. Со 
ова работите во државата сс поставуваат на поинакви основи, врз чија база 
троба да сс донесе Закон за управување со кризи кој е во постапка. Нсговата 

цел е да обсзбеди одржување на постојано ниво на готовност на државата.

U4 Видн: Пендаровски С , Прилози кон сисшемош за ниционилна безбедносш, Процес 2002 -  
Бсзбедноста на Република Максдонија, Кабинет на Прстседатслот на РМ. Скопјс. 2002.19
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консултации, континуитст, меѓурссорска и меѓународна соработка, 

координација. изработка и одржување на обединста и единствена проценка 

на заканите. ризиците и опасноститс по бсзбедноста на Реиублнка 

Македонија, како и предлагање и донесувањс на мерки и активности за 

разрсшување на кризни ситуации и кризи. Тоа подразбира координација на 
меркитс, актнвностите и бсзбедносиитс капацитети со примсна на навремсна 
и целообразна употрсба на способностите и ресурситс за справувањс со 

кризи, како и можност за давање, односно примање на помош и соработка.145

Како што с наведено во презснтираниот преглед за менаимснт со 

кризи, Системог за управување со кризи вклучува три органи на управување 
и тоа: управувачкиот комитет, групата за процснка и Центар за управуван»е 
со кризи. Овде сс наметнува погребата за јасно дефинирањс на 
институционалните одговорностн и задолженија на сите нивоа на уиравувањс 

затоа што суштинскиот проблсм за менаџнрањс со кризите с да не сс 

појавуваат конфликти на надлежноститс мсѓу органите и институциите.

Во рамклчс на Центарот за управување со кризи за иолесно 
рсализирањс на поставсните задачи предвидено е формирањс на повеќе 
регионални центри.

Несомнено е дека оптимално иродуктивен одговор на криза 

претставува формирање на регионални центри за управување со кризи кои се 

потенцирани и во иредлог-законот за уиравувањс со кризи. Со ова ќе се 
овозможи рсагирање иа самото место и можност, од најииско ниво, за 

дејствуваље со ставаље на фокусот на координацијата и поддршката на 
национално ниво кога мссните ресурси сс нсдостапни. Моменталниот стенсн 

на персонална иоиолнетост на овис рсгионални цснтри би зависел од 

иорасгот на кризата во некој од засегнатитс рсгиони.

Поради иотребната рационализација оперативните рсгионални ценгри 
треба да сс функционални, а нс физички или персонални. За да може 
сфикасно и цслосно да се посветсни во осмислувањс на оперативна уиотреба

Нациотииш концепција за безбедиост и одбрана, „Службсн вссник на Република 
Максдонија", бр. *10/2003
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на силите, оние членови кои ќс бидат овластени претставници од иодрачните 
единици на органите на државната управа и други, треба да бидат максимално 
ослободени од сскојдневните редовни задачи на органите и тслата во кои сс 

вработени. Ако не сс направи тоа ќс имаме бирократизација на персоналната 

слика во регионалнитс центри, со што тие сгануваат оперативно 

неуиотребливи.

Справувањето со кризите нрстставува комплексна активност на сите 
субјекти кон трсба да дејствуваат во рамките на новите барања на 
безбсдносната срсдина. Ова бара и конкретни сили за реагирањс на кризи 

кои треба да бидат во функција на поставените цели, односно да го осигурат 

исполнувањето на мерките и спроведување на оисрации за рсагирање upu 

кризи.
За исполнуваље на ваквитс барања потребна е и соодветна 

реорганизација на безбедносните и армиските сили, која подразбира и 
дефинирање на нивните нови улоги и мисии, со што вооружсните сили би 

можелс да бидат носител на многу противкризни опсрации.

Можните подрачја на упсггреба на вооруженитс сили во совладувањето 

на кризите практично ја одрсдуваат и нивната нова мисија, која пред сс се 
базира на силно и длабинско разузнавањс и конкротна ефикасна команда врз 
мали, високо професнонални, добро опремени и подвижни специјални 

сденици за такви намени.

Управувањето со кризи е и ќе остане политички осетлива област. Ова 

сепак не налага дека само органитс кои директно сс занимаваат со 
безбедносниот сектор треба да бидаг вклучени во нсгов надзор. Напротив во 
зрелите демократии оваа функција нс ја остварува са.мо највисокиот 

законодавен орган. туку и самото цивилно општсство пројавува интсрес во 

надзорот над работата на Центарот за управување со кризи, бидејќи 
индивидуалната адаптација на личната бозбодност обезбедува услови за 

псрцеиирање на новнте заканн. Со тоа ваквитс цснтри не се повеќе за 
остваруван.е на државните интереси. туку им служат на човечките 
безбедносни интерсси на секој посдинец. Значи, во овој дсл потребно е да се
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дообјасни дслот кој се однесува на улогата на парламснтот кој предизвнка 

сернозна полсмика во изминатиот период.

Во националната концепција за бсзбсдност и одбрана во иараграф 56 
стои дека изградбата на Центарот за управунање со кризи е важен дел од 

капацитетите на РМ за снравување со кризи и како дел од приспособувањето 

на нашиот безбедноссн систем кон НАТО. Тука, проблематичен би бил 

начинот на кој се остварува координација со меѓународната заедница зошто 

евидснтно е дека доссга не постои пропишана процедура. Соработката во 

таква ситуација се рсализира дирсктно прску конкретната заложба на некои 
од државнитс авторитети што с недоиусиво за сериозни држави.

Искажаните ставови, опроделби и решенија нс ја префсрираат 

националната исклучивост во овој домен, туку ја трансформираат и 

вклопуваат во едсн заеднички модел со свропските и други паргнсри и 

сојузници, на мови основи и односи, засновани на кооперативност, 
интероперабилност, координација и сл.

На крајот би потенцирал дека Република 1Максдонија се наоѓа во една 

сложена состојба и е нсправена ирсд бројни иредизвици. Што е уштс 

позначајно, општеството во кос живееме уште долго ќе остане притиснато од 

наследството што го остави конфликтот во 2001 г. кој е длабоко навлезен во 
свеста. вредностите и однесувањето на луѓето, во сите сфери на животот. 
Ошлтата опрсделба за заеднички жшзот и градсње заеднички вредности се 

поима како време на рационални промсни на институциите и воопшто 

основните правила на живот на луѓето.
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5. КООРДИНАЦИЈАТА HA ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ЕФИКАСНА ОДБРАНА

Истражувањата за координацијата на државните органи во функција 

на зголемување на ефикасноста на одбранбениот систсм подразбираат 
дсфиниран интерес и подготвеност за сфективна соработка на клучнитс 
носители на овластувања во домснот на националната безбедност н 
одбраната. Притоа, треба да се нагласи и да се има прсдвид дека сс работи за 

комплексни истражувања н за мошне осетлива ироблематака од витално 

значење за државата.

Координацијата има големо значсње за опстаноког u за успсшното 
функционирањс на секоја институција, односно за државата во целост. 
Успехот на координираните активности зависи од способноста, од всштината, 

од искуството на раководните структури, од видот на дејносга и сложсносга 

на задачитс што ги извршуваат, од соработката мсѓу субјсктитс, од времсто 

во кое сс врши координацијата и сл. Но, без разлика на усиешноста или на 

неуспсшноста, координацијата останува главна алка во ситс институции. 
органи и организации.146

Во рсализацијата на просктот „Координација на државните органи во 

функција на сфикасна одбрана" кој с направсн за потрсбитс на докторската 

дисертација застанавме на нивото на научно -  емпириска слаборација на 

проблсмот кој е предмет на наше истражување. Псриодот после 
завршувањето на конфликтот од 2001 година е една времснска рамка која 
бсшс рспер во нашите настојуваља на проблемот да му пријдемс со фактот 

дска Рспублика Македонија во псриодот од завршувањето на восниот 

конфликт се наоѓа во една видоизменста општествено -  политичка, без- 

бсдносна и скономска сосгојба, која во голсма мсра ги модифицира 
општсствените случувања на иолето на националната безбедност, притоа 
модифицирајќи ја и свеста на соодвстните институции и ставовитс на 
носитсли'1'с на функции за прашања од национален интерос.

140 Види: Бакрсски О.. Државншие арГшш и ado panama, Македонска риЈница, Куманоно, 2002.9
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Прсдмет на истражувањето бса државните органи и како тие ги 
координираат своитс активности во обласга на бсзбсдноста и одбраната, 
ирашање кос бсшс доста чувствитслно i$o 2001 година кога субјектитс во 

безбедносниот ссктор сс соочуваа со слаба координација.

Целта на ова истражување бешс да сс открие и разбсрс начинот на кој 

испитаниците ги перципираат и ги толкуваат настаните кои сс поврзани со 
кординацијата на државните органи. Основна цел на ова истражување с да сс 
соберат објективни. односно иоцелосни, ироверливи, систсмски и попрсцизни 

искуствени податоци за појавата што ја истражуваме. Оттука собирањето на 

искуствените податоци бешс насочсно од самиот карактер на 

истражувачкиот проблем и иодлегнува на сгандардизирана иланска 

процсдура.
Во истражувањето како техника за прибираше на иодатоци бсшс 

користено интсрвјуирање (нсстандардизирано интервју).

Нестандардизираното интервју имаше ограничена примена, што се 

однесува на статистичкиот иримсрок кој бешс интервјуиран. Во однос на 

изборог на примерокот во нашиот случај бсше користен пргшерокот на 
процена како најтипичсн за квалитатшзните истражувања. Овој примсрок с 
условсн од проценката какви испитаници ќе бидат соодветни за 

исгражувањето. Примерокот кој беше опфатсн со интервјуто, бсше намерен 

заради добивање податоци од конкретнитс посители на функции особено 

оние кои раководеа со клучните сектори во 2001 година. како и носители на 

одговорни функции во периодот после конфликтот заклучно со 2003 годнна. 
Севкупио, беа изведени иомеѓу 30 и 35 интервјуа. Теренската работа се 
одвивашс во временски период помсѓу 1 мај и 30 дексмври 2003 г. Дел од 

прашан.ата беа идентични за ситс, дсл индивидуални, но разговорите се водеа 

слободно и сс обработија квалитативно односно оние прашања кои имаа само 

општа индикативна вредност. За сродувањс на податоцитс од интервјуто и на 
отворсните прашања бсшс користена анализа на содржината (семантичка н 
фрсквснтна). Анализата во основа ја зачува автентичноста на нодатоците 
бидијќи беше систсмска и цсловита.
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За успешно и објекгивно спровсдување на интервјуто, бсз можност да 

се излсзс од предвиденага предметно -  мстодолошка рамка, предходеше 
фаза на иодготовка и план за спроведување на оваа методолошка тсхника.

Како ирв и основен чскор во подготовката на ингсрвјуто, претходеше 

селектнрање на дел од предвиденитс прашања кои сс однесуваа на предметот 

на истражување. Селектирањето се вршеше според нринципи кои 

овозможуваат од предвидените прашања да се добијат илодни. длабински и 

конкретни одговори. Како една од основните обележја на оваа мстодолошка 
постапка бсшс анонимноста.

И.мајќи ја прсдвид достапноста на намерниот ста гистички примсрок и 

намената на податоците кои беа добисни од истражувањсго, за послободно 

спроведување на истото пред почетокот на интервјуирањето се подготви сдно 

писмено стандардизирано известување за ириродата и целитс на 
истражувањето, како и стандардизирано упатство за начинот на работата 
поврзана со исгражувањето, со што сс создадоа предуслови за намалувањс на 

можноста за недостапност и недовсрба.

Откако бса добиени податоцитс од интсрвјуто (со помош на техничко 

иомагало -  диктафон) се пристапи кон анализа и обработка на податоцитс. 

Преку анализата на исказитс која ќе биде ограничена на дескриптивно ниво и 
инференцијална статистичка обработка со скспликација, по одрсдените 
прашања бешс направена н нивна селекдија и катсгоризација на иодатоцитс 

врз основа на издвојување на поусисшните, спсцифичните и 

репрсзснтативните податоци, а нецелоснитс и нејасните беа отфрлени.

Во следната фаза на анализата следешс определување на тематската 
рамка за работа и преку процесот на апстракција и конкретизација се дојде до 

концептуализација односно избор на нсколку клучни тсми околу кои сс 
групнраш! податоците.

Тсжиштето на истражувањсто бсше насочено кон утврдување на 

ставовнте и мислсњата на испитаннцитс за координацијата на државнитс 

органи за функционирање на бсзбедносниот систсм, за улогата на 
Претседателот на Републиката во одбраната, за улогата на Агснцијата за
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разузнавање во безбедносниот сектор, за Советот на безбедност и неговото 

место во остварување на одбраната, за улогата на Собранието во одбраната. 

за улогата на Комисијата за одбрана и безбедност, за прашањето околу 

обсзбедуваље на државната граница. за координацијата на системот на 
безбедност и неговото влијание врз процесот на свроатланскито интсграции 

итн.147

Откако бешс поставена иницијалната рамка отпочна повторното 

прспрочитување на податоците на секој транскрипт поединечно и 

определувањс на темата во која ќе биде сместен. Сортирајќи ги исказите на 
испитаниците, компарајќи ги сличностите и разлгпсите моѓу нив, настојувавме 
да откриеме некои нови внатрсшни димензии на координацијата.

Со истражувањето бса опфатени слсднитс категории на исшгганици:

1. претставници од законодавната власт;

2. претставници од извршна га власт;
-  прстставници од сскторот за одбрана;
-  претставници од секторот за безбедност;

-  прстставници од Кабинстот на Прстседателот и Владата;

3. претставници на експертската засднида; и

4. други (директори на разни дирекции, агснции итн.)

Во текот на нстражуваљето беа рсализирани разговори со: актуолниот 
и иоранешниот министср за одбрана (2001)148. со порансшниот министср за 

внатрсшни рабоги (2001), со заменикот министер за одбрана (2003), со 

поранешниот иотсекратар за безбедносна политика во министерството за 

одбрана (2001), со државниот секретар за одбрана (2001), со два државни 
советника на министерот за одбрана (2003), со помошник министсрот за 
мсѓународна соработка при МВР (2003), со советникот за национална 
бсзбедност на Претседателот на РМ (2001), со советникот за национална 

бсзбедност на Владата на РМ (2003), со иретседателот на комисијата за

'̂ 7 Видн: Мссгандардизирано интсрвју -  Прилог бр. 6
Во заградата с дадена годнката во која испитаникот с носи гел иа носочената функција.
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одбрана и безбедност (2003), со четири члснови на собраниската комисија за 
одбрана и безбсдносг (2003), со чстири армиски и два полициски генсрали 

(2001), со директорот на Дирекцијата за безбсдност на класифицирани 

податоци (2003), со директорот на Координативното тело при Владата на РМ 

(2001). со порансшниот директор на Агснцијата за разузнавање (2001), со 

двајца поранешни члснови на Совстот за бсзбсдност при Претседатслот на 
РМ (2001), со советникот на Претседатслот на комисијата за одбрана и 
безбедност, со двајца експсрти од Институтот за одбранбени и мировни 
студии при Филозофскиот факултет и со еден експерт од Воената акадсмија 

„Михаило Апостолски". Од карактерот на дејноста на испитаниците може да 

се заклучи дека станува збор за репрезснтативсн примсрок.

Што се однесува до постигнувањсто на дсфиниранитс цсли и 
очскуваните резултати, иститс сс дслумно остварени. 'Гурбулснтниот гтериод 
во кој сс реализираше истражувањсто (постконфликтниот псриод, иромената 

на власта ио септемврискнте избори и сл.) предизвикаа непосредни 

имиликации по расположливоста на испитаниците и нивниот интсрес да сс 

стават на располаган.с на истражувањето во пресрет на проектиранитс 
барања.149

Истражувањсто иокажа и одредснн слабости. Кај некои испитаници сс 

забелсжуваат слабостн поради нспознавањето на истражуваната 

проблематика, а посебно самата координација. Еден дел од испитанидите не 

покажаа спремност и подготвеност за соработка, додска кај дел од 
испитаниците комуникацијата се одвивашс тешко. Евидентно беше дска 

испитанидитс -  прстставницл на извршната власт се порезсрвирани во 
изнесувашс на ставовите во однос на експертите и испитанидитс кои нс се 

реирезенти на одредени функцин. 144

144 Проектот кој временски беше лоциран претрпс одродени корскцин согласно околностите 
ШТО ги дстермннираа рсалнитс можности u ннвото на пројавеннот интерес на релевантните 
државнм структури -  носитсли на одрсдени овластувања во областа на безбедноста и 
одбраната на Ропублика Македонија.
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5.1 РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ

Во излагањсто што ќе следува ќс бидат изнесени општитс констатации 
за ставовитс на испитаниците во однос на: соработката на Претседатслот на 
државата и другите институции за прашања од областа на одбраната и 
безбедноста, улогата на Агенцијата за разузнавањс во безбсдносниот ссктор 

и потрсбата од координација на разузнавачката заедница, Советот за 

безбедност и неговата позидија во остваруваљсто на одбраната, улогата на 

Собранието во одбраната. Комисијата за одбрана и безбедност и начинот на 
остварување демократска контрола н надзор врз вооружените сшш. 
координацијата на безбсдносната заедница во функција на поголема 

ефикасност на системот за надионална безбедност, обезбедување на 

државнага граница како прсдизвик на МВР, подобрување на координацијата 

на системот на безбедност во насока на забрзување на процесот за членство 

во евроатлантските структури.

Соработката на Претседателот иа државата и другите институции за 
прашаи.а од областа на одбраната и безбедноста

Претседателот на Рспублика Македонија с носител на политичка 

функција кој својот легитимитст го добива од избирачкото тсло на целата 
тсриторија на Максдонија. Тој с врховсн командант на вооруженитс сшш н 
му припаѓаат значајни ингиренции во доменот на безбедноста и одбраната. 

Тој претседава со сден посебен советодавен орган -  Советот за безбедност и 

е еден од овластените предлагачи на воена и вонрсдна состојба кога 

Собранието не може да сс состане.
Во Република Македонија имаме мешовит систем кадс строго се 

дсфинирани ингирснциите на Владата и на Прстседатслот. Тоа е направено 

за да се има двосн проток на информации за време на криза и аналогно на тоа 

да можс. некогаш Претседателот, а некогаш Владата, да прсвзема иоголема 

улога. Нашиот систем с иарламентарна Влада со двојна структура на 
извршната власт со строго дсфинирани ингиренции на едната или другата
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институција. Претседателот има ингиренции во надворсшната политика и 
одбраната. а Владата во предлог законите и извршуваљето на законодавната 
политнка.

Една од примарните цели на истражувањето бсше соработката иомсѓу 

државнитс органи во одбраната н нсјзиното влијанис врз подобрување на 
ефикасноста иа одбраната. Затоа ирвата варијабла во нашлот примсрок бсшс 
соработката на претседатслот на државата и другите институции во државата 
на полето на безбедноста и одбраната. Понатаму сдно од клучннтс прашања 

кое се поврзува со иретседателот на државата сс нсговите компстенции во 

одбраната.

Интересни се размнслувашата на испитаниците претставници на 
законодавната и извршната власт во однос на компетснцинте на 

претссдателот. Најголем број испитаници опфатени од овис две кагегории 

смстаат дека прашањето околу компетенциите на претссдателот с добро 

регулирано и како што е истакнато тој нма поголеми ингиренции во делот на 

вооружсните сили што е оиравдано бидејќи нему му с доверсна улогата на 
врховсн командант на вооружснитс сили.

За разлика од одговорот ма претставниците на законодавнага и на 

извршната власт, дел од претставниците на експертската засдница по 

прашањсто на компетенциите одговориле дека ова ирашан>е сс 

ирсдимензионира само во сигуации за време на кризи. Kora има мир или 
повремсни нормални иробломи тоа не би било нредмет на некоја дискусија. 

Од оваа категорија на исиитаници имаше мнслен>е дека е потребно да сс 
разјаснаг правилата на игра особсно во извршната сфора, за да сс надминат 

недорабирањата кои често пати не се случајни, но во основа произлсгуваат од 

немањето политичка и демократска култура во државата. Оттука, реална е 

можноста да се издвои сдна личност -  институција која концентрира реално 
голсма моќ. Во контскст на тоа има и иоинакви ситуации кога прстседателот 
има повеќе моќ од онаа што му ја дава Уставот, а тоа е затоа што неговиот 
лсгитимитет е засилен со поддршката од меѓународната засдница која му 
дава увсруван.е дека може да превземс повоќе активности од она што е
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пропишано со Уставот. Следствено на тоа, на Република Македонија повеќс 

и олговара дослсдсн парламснтарен систем со што улогата на прстседателот 
би бнла поограничена од она што на момснти може да се види во Република 
Македонија.

Од анализата на изнссените сггавови можс да се констатира дска 

претставницитс на извршната власт и делумно претставниците на 

законодавната власт имаат поразлична перцспција кога тие сс на власт 
односно кога нс се на власт. Така, кога се на иласт тне се доста резервирани 
кон одрсдени прашања. Од друга страна пак, кога не се на власт тис сс доста 
објективни и критични.

Дел од претставниците на секторот за одбрана ингиренциите на 

претседателот на државата ги поврзаа со неговиот крсдибили гет. Ако 

Претседателот има слаба поддршка и кредибилитет во јавноста, гоа 
дозволува дсл од задачитс и ингиренциите да се префрлат кај Владата. Во 

контекст на изнесенот став, во некои случаи посебно за врсме на кризата, 

нретседателот немашс одредени ингиренции да одлучува за одрсдени задачи.

Праксата покажува дека ако имаме авторитстен претседател тогаш тој 

ќс има зајакната улога и обратно, ако тој нсма личен авторитет тогаш 
Владата ќе има зајакната улога. За иричините на политичкото разидувањс 
меѓу Владата и нретседателот на државата делумно образложението можс да 

сс бара во различните политички провинснции на претставниците на двете 

институции.

За дел од испитаниците -  претставници на законодавната власт 

клучното прашање кос се покажа за проблематично бсшс во врска со 
одредени овластувања кои се настојува да се присвојат. Имсно, 

овластувањата на претседателот и иокрај тоа што се дадсни во Уставот и 

законот за одбрана, како резултат на честитс промени на власта и на 

носителите на власт, сс создаваат ситуации кога Владата настојува одредсни 

надлежности да ги превзсмс во свои рацс.
Прстседатслот има истурена позиција и надлежности во делот на 

вооружените сили кадс сс јавува како врховен командант на вооружените
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сили. Исто така, roj сс јавува како институција која ги донесува клучните 

документи за армијата и има зајакната позиција во секторот разузнавање. 

Како што е посочено од дсл испитаници претставници на законодавнага 

нласт. ингиренциите на иретссдателот нс сс прецизно објаснсти и нема точно 
предвидена процсдура во делот кој сс однесува на начинот како и кога 
претссдателот ќс ја ангажира армијата за иотребитс од внатрсшна природа за 

справување со одредена ситуација.

Во однос на прашањето дали треба да се зајакнаг или ограничат 

компснтенциитс на претссдатслот, дел од исгштаниците претставници на 
експертската засдница сметаат дека претссдателот како врховен командант 
на вооружените сили потрсбно е да има зајакнати ингиренции посебно во 
делот на извсдбениот аспект за справување со одредени акдии врзани за 

ангажманот на армијата и дека тој треба да се занимава само со 

стратсгиското ниво, додека оперативното и тактичкото ниво треба да го 
преиушги на ирофесионалното восно раководење.

Следи дека претседатслот трсба нсклучиво да сс бави со раководно- 
командната функција. Одлуките трсба да ги донссува откако ќе се заземат 

прсцизни ставови на политичко ниво. Никако не смее да се случи 

претседателот да носи одлуки во сферата на раководењето н командувањето 

ако нсма иолитичка поддршка од извршната власт. Највисоките државни 
органи грсба да дејствуваат единствено во согласност со политичките цели за 
да немаат разединувања по одредсни прашања.

Одговорите на испитаниците -  ирстставници на Кабинетот на 

Претсетателот и Кабинетот на Владата сс концетрираат кон потребата од 

иоголсмо учество на цивилните ексиерти во внатрсшниот апарат на 
ирстседатслот. Така, за да има објекгивна прстстава за конкрстната 
околност, претседагслот греба да има внатрешен апарат зајакнат со цивилни 
експерти кои би им се спротиставиле на воените ексиерги за да ги разубсдат 

со аргемснти за некоја конкрстна намсра или активност.

За дел од испитаницитс на законодавната власт и дел од испитаниците 
на секторот за одбрана нсма потреба ингиренциите на претседателот во
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одбраната да се ограничат или да сс зајакнат, туку с потребно да се појаснат 
нскои работи посебно во делот кој сс однесува на прашањето на односите на 

релација Претседател -  Гснералштаб -  Минисгер за одбрана.

За прашан.ата од областа на националната одбрана Претседателот има 

активна комуникација со Министсрот за одбрана. Претседателот може 
директно да комуницира и со Иачалникот на ГШ како нсгово лсгитимно 
право. Посебно како ироблсматичен сс смста односот на Гонералштабот кој 
директно комунмцира со претседателот во однос на министерот за одбрана. 

Генсралш габот смета дека тоа треба да бидс така затоа што претседателот е 

нивни врховен командант. Тоа о нагатнвно и за армијата и за претседателот 

на државата во прсвземањето на одредени акции. Војската користи 
недоречсности кога сс застаиува нивниот интерес врзан за карисрата, при 

што се во директна комуникација со прстссдателот без оглед на 

имиликациите со министерот за одбрана. Од друга страна, задачите на 

претседателот сс проследуваат до миннстерот за одбрана. Исто така и 

обврските од ГШ одат прску министсрот за одбрана. Тука не трсба да се 
избсгне кореспонденцијата да сс одвива преку министерот. затоа што имаме 
ситуации на намерно неинформирање кое можс да создаде јаз меѓу овој 

тријаголник. За да нсма дилема на ова прашан.с, потребно е да постои голсм 

професионализам во извршување на обврскитс, а политичката димензија да 

добша се помала тежина.

Улогата на Агеицијата за разузиавашс во бсзбедиосаиот сектор и потребата 
од коордипација на разузнавачката засдница

Агснцијата за разузнавањс се јавува како иоследица на државата, која 

с израз на класната поделба на општеството м како иоследица на потребите 

на државните структури за известување на состојбата кај сегашниот или 

свентуалннот противник. Во големите држави можс да сс каже дска 
Агенцинтс за разузнавање се претвораат ие само во институции за собирањс 
на иодатоци туку и во институции за спровсдување на одредени политички u
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други цели на државата, како и за учсство во изведувањс на разновидни 
операции.

Разузнавачките служби се клучна компонента на секоја држава. кои 
даваат независна анализа на информациитс кои што се однесуваат на 

безоедноста на државата и општеството и заштита на неговите витални 

интсреси. Новитс закани и ризици по внатрсшната безбедност кои 

произлсгуваат од меѓународниот тероризам, трговијата со дрога, 
криумчарсњс, организираниот криминал и нелегалната миграција, се јасен 
повик за засилувањс на разузнавачкитс активности.150

Самата природа на службите за разузнавањс во голема мерка е 

собирањс и анализа. Ваквата работа бара висок степен на тајност. Од друга 

страна, иостои опасност овие информации да сс злоупотребат во контекст на 

државната политика. Службитс за разузнавање можат да станат закана за 
општеството и за политичкиот систем кој трсба да го штитат. Затоа, покрај 
извршната контрола, постои голема потреба од јасен демократски и 

парламснтарен надзор на службитс за разузнавањс. Во дсмократијата, 

службите за разузнавање треба да се стремат да бидат ефективни, политички 

неутрални (непартиски), да се придржуваат кон професионалната етика, да 

работат во рамките на законските мандати и во согласност со уставно- 
законскпте норми и демократски практики на државата.14

Со Законот кој го донссе Собранието на Рспублика Македонија на 29 
март 1995 година сс создаде законската рамка за формирање на Агенцнја за 

разузнавање како поссбен орган на државната управа. Во делокругот на 

работа на Агенцијата спаѓа собирање податоци и информашш од значсње за 
безбедноста и одбраната на Република Максдонија и стопанските, 
политичкитс и други интереси на државага. Агенцијата врши анализа и 
истражувања на тие иодатоци и информации и за рсзултатитс од својата 

работа ги известува Претссдателот и Владата на Реиублика Македонија, како 

и други државни органи за прашања од значење за нивниот делокруг. За што

|Ј0 Парламеитирен падзор иа секторот за безбедност, ничела, механизми и пракишки, IPU- 
DCAF. Гораграф. Bcoipan. 2003. 64
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иоцелосно извршување, таа соработува со државните органи со кои 

размснува податоцн, известувања и информации од заеднички интсрес.

Агснцијата за разузнавањс с во надлежност на претссдателот и сите 

сознанија од разузнавањето сс концотрираат кај прстседателот и кај потессн 
круг корисници (прсмиерот, МВР, МО, парла.ментот).

Во работата на Агенцијата за разузнавање се посочени повеќе 

суштински проблеми од страна на исиитаниците -  прстставници на секторот 

за одбрана и секторот за безбсдност.

Првиот нроблем е во однос на остварувањсто на функциитс на 

Агснцијата за разузнавањс. Мислсњата одат во насока дека таа нс ја 
остварува својата функција заради самата поставсност. Доста функции сс 
непотрсбни. Нејзините задачи сс земсни по иримерот на некои западни 

држави што значи нс с прилагодена на нашитс услови. Истата е преобсмна и 

има доста ненотребни и нсдефинирани функции. Посочено е од испитаницитс 

од секторот за безбедност дека постои испреплетување на ингиренциите и 

функциите мсѓу Агенцијата за разузнавањс (АР) н Уиравата за безбедност и 
контраразузнавање, особоно, во дслот на меѓународниот организиран 
криминал и во дслот на криминалистичката полиција. Има мислења од 

претставниците на извршната власт дека внатрешната функција е добра, но 

проблемот сс јавува во тоа што нс е подложна на оценка на парламентарната 

комисија и дска во нејзнната работа и до нсјзините информадии нсма пристап 
ниту сдна безбедносна институција на државага така што сс бележи отсуство 
на критички надзор над работењето за да може да сс артикулираат 

вистинските задачи аналогно на нејзината намена и на нсјзината поставеност.

Вториот проблсм кој е посочен е во однос на кадровската екшшраност. 

Уште со формирањето на Агенцијата за разузнаваше е наиравена голема 

грешка во однос на иоиолнувањс со кадри. Во основа бсз некои одредсни 
критериуми само физички беа извлсчени поединци од МО и од МВР. Таа 
поделеност и меѓусебна нстрпеливост меѓу кадрите на МВР и на МО е 

присутна и денес. Од почстокот на изборот на кадритс е наиравен пропуст 151

151 И ста, 64
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затоа што МО и МВР си ги задржаа најдобритс кадри и оставија Агснцијата 
за разузнавање да сс формира со скромсн кадар и без нское иоголемо 
искуство.

Во однос на персоналниот менаџмснт дел на испитаниците од 

експертската засдница смстаат дска иако оваа институција е една од 

помладите и поновите и поминува болна фаза на струкгуирање, сепак се 
воочуваат проблсми од недостаток на квалитетнн кадри и потребното ниво 
на професионализација, а се чувствува и влијанието на политизацијата. 
Партиските интереси и влијанис се очекува u ионагаму да бидат актуслни, но 

сепак нроблемот не е во тоа кој ќе раководи со работата на Агснцијата за 

разузнавање, туку прашањето дали тоа ќс го прави со доза на 

професионалност илп ќе прсовладува т.н партиско вдомување.
За нспитаниците -  нретставници од Кабинстот на Претседателот на 

државата специфична е диференцијацијата која сс јавува меѓу прстседателот 

на државата и Владата во однос на Агснцијата за разузнаван>е. 

Претседателот го назначува директорот на агснцијата, но од друга страна 

финансискиот дел и кадарот го нокрива Владата. Тоа значи ако Владата сака 
да ги ограничи информацшггс тогаш наједноставно е да ni намали 
финансиските средства за агснцијата. Неопходно е информирањсто да биде 
двострано. Агснцијата му доставува информации исклучиво на 

Претссдателот под кого е потчината, но од друга страна Владата е таа што 

илаќа и би требало да добива информации. Сепак прашањс кое с доста 

диску габилно е тоа што таа често дава различни податоци за државниот врв 
односно само ирстседателот изворно ги добива информацните.

Коментарот за овој став би се однесувал на следното: кога државниот 

врв ќе ги добис иотребните информации од Агенцијата за разузнавањс за 

актуслната политичка состојба, тој треба да ги проследи до ситс безбедноснн 

структури, но исто така информациите трсба да бидат база за подготовки на 
средбите на највисоко државно ниво. Имаме чссти ситуации кога ниту 
претседателот на државата, ниту иремиерот не добиваат информацин за 
одрсдени средби со странски државници за да имаат некои претзнасња на
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безбедносен план што претставува голем хендикеп. Оттука. Агенцијата за 

разузнавање чссто се раководн на нејзиното арбитрерно одлучување за тоа 

на кого ќе му ги дадс информациите и во колкав обсм.
Прашањето дали Агенцијата за разузнавање трсба да бидс под 

ингнренции на претседателот или владата с повсќе начслно. Се работи за 

прашањето дали владата ќс има повсќе ингиренции во безбедносниот систем 

шш претседателот.

Во однос на ова прашање преовладуваат одговорите на поголемиот 

број испитаници од ситс катсгории оифатени со нсгражувањсто. дска 
Агенцијата за разузнавање не треба да бнде иод ингирендии на премисрот 
затоа што со тоа ќе сс концетрира поголема моќ во една личност. а во основа 

Агенцијата с формирана заради подигнување на демократскиот стандард на 

системот во извршната власт и пред се да нсма злуопотреба на службитс за 

некакви цсли ако бидат сконцетриранн во рацсте на сдна институција.
Дсл од испитаниците на скспертскага заедница сметаат дека АР чреба 

да останс иод ингирсиции на Прстседателот на државата. Образложенисто е 
дска владата може да иаѓа често, а од друга страна позицијата на 

претседатслот е постабилна. За водење на бсзбедносните работи сепак се 

бара некоја централизација. Од друга страна, иак, иретссдатслот с врховен 

командант на вооружсните сили и за да носи издржани одлуки за воена 
состојба и вонрсдни околности тој треба да има добар сервис на информации 
кои ќс бидат презентирани од Агенцијата. Ако не постои таков сервис тогаш 

ќс бидс многу ризично, затоа што самиот мсханизам за квалитетни 

информацип и носење на одлукн ќе биде днскутабилен поради нсмањсто 

можност да сс проверат некои информации.
Исто така, за дсл од протставниците на ексисртската заедница клучна е 

и соработката и координацијата на Агенцијата за разузнавање со другите 
ннституции од исти нли сличен ранг. Сс посочува дска таа треба да 

соработува со овис органи во поглед на превенција и наврсмено известување 

на надлсжмите безбедносни органи за да иревземаат соодветни мерки.
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Од ова произлегува дека с потребна институционализирана 
координација на разузнавчките служби, на ниво што ќе овозможн 

разузнавањсто да пружи ефикасна поддршка на процесот на одлучување.

Ова мислење го делат и испитаницитс -  претставници на 

законодавната власт.

Следи дека Агенцијата за разузнавање заедно со другите безбедносни 
органи на АРМ и полицијата трсба да имаат нста цсл, а тоа с да ги 
коордннираат разузнавачкиге активности. Координацијата с тешка затоа 

што за да можс една цсл да сс оствари треба да сс дојде до исти и релевантни 

податоци. Тоа ќе создадс можност за брза и ефикасна рсакција. Ако 

информациите доаѓаат од сден извор тогаш може да сс кажс дека сс работи 
за лоша информацнја. Тоа е затоа што истата не можс да сс потвдри, ниту да 
сс спореди со друга или други.

Од иснесените ставови можат да се формулираат конкретни заклучоци 

кои се однесуваат на следното:

1. Агенцијата за разузнавање е нормално решенис во дсмократско- 

политичките системи каде разузнавачкиот сегмент сс дистанцира од 
контраразузнавањето и од административно -  полицискиот ссгмснт. Самнот 

факт што во 1997 година двс години послс основаљето на Агенцијата за 

разузнаван>е беше имснуван првиот директор, зборува дека институциите кои 

беа во претходниот систем каде имаше монопол во МВР и МО нокажаа 

отпор кон создавањето на новата институција.

2. Едно од актуелните тсоретски, но и ирактични разидувања е тоа што 
АРМ со своето разузнаваље и Агснцијата за разузнавањс имаат 
спротивставени концепта: првиот според кој восната служба треба да се 

органичи на оиеративно -  тактичко разузнавање и вториот кој сс повикува на 

оддслни искуства на западните армии, сиоред кои военитс единици би 

требало да изведуваат и т.н. офанзивно разузнавање, односно собирање на 
ннформации за тсренот на кој опсрираат, а со тоа за потснцнјалните закани 
насочени кон нив.
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3. Според анализата иропзлегува дека Агснцијата за разузнавање е 

доста значајна инстнтуција за функционирање на безбсдносниот сектор, а и 
на новото тсло кое треба да бице формирано во слсдниот период (ЦМК). 
Моментално најголем дсл од информациитс завршуваат кај претседателот и 
кај неколку функционери. Во услови на кохабитација или формирање на 

коалициона влада може да дојдс до пренасочување на информациите или 

кочење и тие да не дојдат до право место и да информираат по одредени 
прашања како заштита на безбедноста, суверенитетот и уставниот поредок. 
Оттука. во дефинирањето на безбедносниот сектор Агенцијата мора да влсзе 
во рамкитс на безбедносната засдница.

4. Контролата врз Агенцијата за разузнавањс и другите служби кои 

иревземаат слични активности ја чини суштината на демократијата, поради 

што треба посериозно да се размислува за засилуван.е на парламентарниот и 
владиниот иадзор над нивната работа, со овозможување увид на овластените 
собраниски и владини комисии и органи врз нзворите и обсмот на нивното 

финансирањс и трошење на додслсиите средства, ригорозна проверка на 

професионалнитс досиеја на луѓето кои работат во нив, особено на водсчкитс 

луѓс и внесување на уште едно ниво на редовна контрола.

5. Најголсмиот проблем за Агенцијата за разузнавање не с тоа иод 
кого ќе бидс, туку нејзината лоша поставсност во приемот и одливот на 

информации, како и прашањето дали органитс што сс конзументи на 

информациите прсвзсмаат нешто. Тука сскако има значењс колку сс 

квалитстни тие информации, дали се издржани итн.

Следи заклучокот дека прашан>сто кос се однесува на Агенцијата за 
разузнавање се чини дска се уштс не е целосно трстирано. Во ссгашната фаза 
стои како институција која с надвор од извршната власт особено од Владата 

на Реиублика Македонија. Останува отворено и ирашањето како таа да се 

вклучи во сдинствениот концепт на национална безбедност на Република 

Максдонија.
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Советот за безбедност и негопата позиција 
во остваруван»ет<> на одбраната

Совстот за бсзбедност е институција што ја срсќаваме во 

новосоздаденигс системи. а с вообимаена структура и за повеќсто земји во 
светот. Се смета дека е тсло, фору.м кој треба да обезбеди координација 
иомеѓу рслевантните субјекти, како н размена на мислења и ставовн на 
најодговорните личности на едсн систем. Во Рсиублика Максдонија како шго 

е дефинирано во Уставот улогата на Советот за безбедност е советодавна. 

Ова тело нема моќ да донесува и спроведува одлуки како и да врши надзор 
над спроведувањсто одлуки, туку само да дава ирепораки и мислења.

Податоцитс од анализата за улогата на Советот за безбедност во 

остварување на одбраната покажуваат дека најголем број испитаници од 

експертската засдница сметаат дека Советот за безбедносг прегставува 

добра рамка за донссувањс на одлукн на највисоко државно ниво. но ниту за 

врсмс на кризата, ниту во мир не функционираше добро затоа што нема 
заокружена рамка. Од сите институции, Советот за безбедност е најмалку 
дсфиниран односно регулиран и најмалку се нознати неговата иозиција, 

задачи и улога. Советот за безбедност, спород составот, го сочинуваат 

најкомпетентни луѓс и тој трсба да биде и најкомпетентен орган кој ќе ги 

насочува активностите во тој дсл и ќе дава оцснка за бсзбедносната состојба. 
Во исто врсме тој ќс се јавува и како арбитер повсќе во политичка и стручна 
смисла, а нс во опсративна улога која по правило му припаѓа на ресорните 

министри за одбрана и безбедност и на Агенцијата за разузнавање. Во новата 

уставна релација трсба да сс редефинира неговото мссто затоа што има мал 

крсдибилитет и внесува забуна кај граѓаните, медиумитс и меѓународната 

заедница.
Значи, неговото функционирање с иоразлично од нсговата 

нормативно -  правна ноставсност и со години нс му се дава вистинско 

значење. Сс има впечаток дека овој совет се повикува само за времс на кризи. 

Тоа значи дека дејствува ад хок и најчесто излсгува со некоординирани 
ставови, што кај луѓсто делува збунувачки. Проблсмот кај него с тоа што тој
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нема континуитет за работа од една до друга седница. Се има чувство дека тој 
замира и носителите на највисоките државни функции не најдоа мотив да го 
одржат. Во тскот на 2001 година имаше иремалку состаноци. Повсќс сс 

состануваше државниот врв на неформални средби кои во основа ја имаа 

консумирано улогата на Советот за безбедност.

За испитанидите опфатсни со истражувањето кои ирипаѓаат на 
различни дирекции, агенции итн. немањето на информации на членовите на 
Советот за безбсдност пред почетокот на состаноците сс ироблсм во 

работата на советот. Така, члсновите на Советот за безбедност на седницитс 

се без прстходни информации кои треба да бидат обработсни од ситс 

безбедносни служби за да можат да ја доловат цалата ситуација пред 

почетокот на седницата. Совстникот за национална безбедност трсба да бидс 
клучната фигура во работењето на Советот за безбедност и треба 
информациите кои ги добива од Агенцијата за разузнавање да ги анализира и 

да ги доставува до членовитс за да овозможи конструктивна работа на 

седницитс. Наместо тоа. Советот се состанува стихијно.

Во поглед на застапеноста на етничките заедници во Совстот за 
безбедност кај испитаниците можат да се забслежат извесни разлики. За дсл 

од испитаницитс припадници на експертската засдница и испитаницитс 
иодведсни под категоријата „други", новитс измени кои сс напревени со 

Охридскиот договор за соодветна застапеност на етничкитс заедници доведоа 

Советот за безбедност да ја изгуби стручната компетентност. Сс профилира 
етнички состав на Совстот бсз да сс води сметка за професионалноста на 
луѓето. Совстот за безбедност станува место за иазарењс меѓу стничките 
блокови што не е смислата на неговото постосњс. Треба да се размислува за 

јакнењо на неговата професионална улога и на неговата позицпја.

За разлика од претходнитс исиитаници кај најголем број испитаннци -  

претставници на извршната и законодавната власт се забележува неутрален 
однос во поглсд на составот на члсновите на Советот за бсзбедност во однос 
на профелирањето на етничкиот состав и тоа за членовитс кои ги иредлага 
претседателот на државата.
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Едсн преглед на рсзултатнтс покажува дека постои единствен пристап 

на испнтаниците опфатени во примерокот во однос на ангажирањето на 

скспертите во работата на Советот за безбедност. Како што се потенцира 
многу е важно во неговата работа да се слушнс гласот на независнлте 
експерти со шго ќе се зајакне неговата улога. Во работага на Советот за 

безбедност и.ма најмалку експерти со што е скратена можноста да се ирават 

вистински анализи.

Во однос на работата на Советот за безбедност, дсл од испитаницитс 
на законодавната власт, дсл од експсртската заедница и дол од испитаницитс 
претставници на одбранбениот сектор посочија одредени проблеми кои 

можат да се груггараат околу следнитс исказа:

-  симболично известување од неговите седници;

-  непостоење стандардсн систем на функционирање;
-  непостоење стандарден систем за донесување одлуки;
-  неопостоењс стандардни процедури кадс би важелс неговнте одлуки;

-  преиораките со кои се излсгува се премногу општи, не сс доволно 

квалитетни и ностои премногу политичко тактизирање.

Од анализата на одговорите следат конкретни сугестии кои се 

однесуваат на следното:
1. Совстот за безбедност треба да ја зајакне познцијата. 'Гој треба да 

креира став, односно решсние, но во одлучувањето претссдатслот нс треба 
сам да носи одлуки. Сегашната поставеност не дозволува да се носат 

иравовремени и авторитативни заклучоци бидејќи во основа тие нс се 

обврзни за никого во државата. Трсба да се оформат политички и други 
ставови кои ќс бидат обврска и за членовитс и за претседателот на државата 
и треба да постои дстална процсдура.

2. Неопходни се променн за создавање стандарден снстем на 

функционирање. со стандардни процедури во донесување на одлуки, како и 

стандардна процедура кадс ќе важат неговите одлуки. Потребно е да постои 

стандарна форма на работа затоа игго вака како што е поставен. Совстот за 
безбедност работи само ад хок.
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3. Советот за безбедност треба да се ангажира во изработка на 

долгорочна стратегија за идните насоки на одбраната. нешто што му 

нсдостасува (до cera нсма издадено визионсрски тскст во одбраната).

4. Во Советот за безбедност евидснтен е различен состав на членовите 
од тоа што е пропишано со Уставот. Ако имаме проширен состав што с 

иостојана пракса тогаш треба да има одрсдени изменн на Уставот. Оттука, 

добро е во нсговата работа да се дополни бројот на членовите со Советникот 

за национална одбрана, началникот на ГШ и директорот на Агенцијата за 

разузнавање.
5. Со формирањс на Центарот за уиравување со кризи, Советот за 

бозбсдност бн трсбало во мнр да ги разглсдува стратегиските прашања за 
севкуината безбсдност, а Цснтарот за унравување со кризи да сс занимава со 

дневното мснаџирање.

Од изнссеното следи дека Советот за безбсдност с исклучително 

кориссн орган и претставува свосвидсн форум кој овозможува иошироки 
консултации и градење на заеднички нозиции во областа на безбсдноста и 

одбраната.

Улогата »а Собранието во одбраната

Како посебно важна варијабла, често истакнувана во иолитичките 
анализи с Парламентот. 'Гој с највисоко тело каде се спротивставуваат 
политичките опции на иартиитс кои освоилс пратенички мандати во 

Парламентот.
За поголемиот број иснитаници од експертската заедница нема дилема 

дека Собранието во Реиублика Македонија има улога на гласачка 

машинерија за потрсбитс на Владата. Се чини дека парламснтардите не се 
свесни за сопствената улога и иозиција, зошто во едсн иарламентарен систем 
Собранисто трсба да биде централната политичка институција. Kora 

говоримс за свсст сс мисли во однос на неговите контролни функции. Оваа 

ситуација од сдна страна с логична затоа што тоа с политичко тело што сс 
состои од луѓе кои и ако имаат политички легитимитет и поминалс на
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изборите не значи дска поссдуваат и знасњс. Но, од друга страна процесите 
на учење на демократијата се најважнн низ функштте што ги остварува 

Парламснтот.

Дсл од испитаниците на законодавната и дел од извршната власт 

исказите гн концетрираат на интснзивирањс на работата на Собранието 
посебно во делот на надзорната функција -  улога која и досега нс ја врши 
сфективно. Во случајот со одбраната, иосочсно е дека тоа сс должи на 

ненознавањс на одбраната и безбедноста од сграна на парламснтарците. Во 

некој случај тоа е и нормално затоа што луѓе кои не се занимават со таа 

проблематика, ретко може да сс очекува да дадат придонсс за оваа тсма. Во 

повеќс парламснти ова с решсно со тоа што секој парламентарсц има 
персонал (составен од лица од разлнчни ирофили) што му помагаат во 
неговата работата. Во Рспублика Макодонија дополнителен проблсм кај 

Собранието сс јавува и со непостоењето добра експертска служба и 

непостосњето на процсдура за прилив на информации.

Во однос на надлсжностите на Собранието и дали тие одговараат на 
неговата функдија, иаштаницитс од законодавната власт н дел од нзвршната 
власт кога станува збор за надлежностите на Собранието, сметаат дека во 
основа тис се добро иоставсни, но трсба соодветно да сс искористат.

Во однос на ова ирашање не се забележани иоголсми варијации во 

одговорите што ги дадоа дел од експертитс. но дсл од нив во однос на 

неговите надлежности во одбраната сугерираат дека е потребно попрецизно 
да се дефинираат нскои одрсдби во Законот за одбрана околу дилемата за 

прогласување на воена и вонредна состојба. Ова е потребно да се направи 

затоа што искуството во 2001 г. говори дска ова прашање предизвика 

проблем.

Еден дел од испитаниците на законодавната власт за да се подобри 
позицијата на Собраннето предложи конкретнп измсни:

Прво, измените треба да се однесуваат на сите меѓународни договори 

кои се ратификуваат во Собранието, а ги потпшиува Претседателот и 
Владата. Значи, потрсбни се изменн во постапката за потпишување на
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меѓународинитс договори. 'Гака. прво Собранието треба да распарава за тоа 

што ќе се ратификува за да сс добијат одговори околу некои свентуални 
нсјаснотии околу самите договори.

Второ, Прстседателог на Републиката сс обраќа еднаш годишно прсд 

Собранието (задолжително, но по потреба може и иовеќе пати). Послс 

нсговата дискусија не сс допушта расправа. Сс намстнува потребата од 

ночести средби на претседатслот и парламентот за ирашањата од одбраната, 
но и потребата од можноста пратениците да му постават одрсдсни прашања 
иа Претссдатслот за некој конкретен ироблсм.

Трето, дискутабилно прашањс е контролата и надзорот врз 

ирстседателот. И покрај тоа што тоа нс е пропишано, сс смста дека с 

иотребно надзорната функцнја да зајакне во тој дсл.

Како следен проблем кој бсше посочсн од испитаницитс на 
законодавната власт с проблемот на доставуван.с матсријали. Опигг впечаток 
е дека комисиите во Собранието доцнат со доставување матсријали кои се 

основен ирсдуслов за конструктивна расправа. Исто така како проблсм бсшс 

посочен и давањето на потрсбните информации за пратениците кои 

учествуваат на одредени собири надвор од територијата на Република 
Македонија. Ситс прстставници кога ќе ја прстставуваат Македонија надвор 
од нсјзините граници трсба да кажуваат исти ставови во однос на нашите 

национални интереси и приоритсти.

Врз основа на анализата слсди дска Владата треба да биде поажурна во 

однос на доставувањс на благовремени информации на сите пратсници кои 

излегуваат надвор од државата за да ја претставуваат истата на меѓудржавно 
ниво. Ова е потребно да сс направи со цел претеницитс да можат да пренесат 

иста порака на сите тис средби и да се види една комнакност и единство во 

презентирање на надворешната политика на државата.
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Комисијата за одбрана и безбедност u начинот на остваруваше демократска 
контрола н надзор врз вооружсиите сили

Работните тела и комисиитс сс силни и моќни и ако се ползуваат во 
вистинска смисла на зборот, ефсктитс ќс бидат големи.

Комисијата за одбрана и безбедност игра клучна улога во 
иодготовката на правната регулатива и во собранисклте расправи за 
прашањата за одбраната и безбедноста.

Нивото на срсдства и експсризага кои и сс на расиолагање на 

комисијата се од клучно значсњс за да ii се овозможи ефикасно извршувањс 
на својот мандат. Тука спаѓаат бројот, стененот на способност и стабилност 

на персоналот на комнсијата; истражувачката способност и нејзинага 
природа; пристапот до податоци и соодветна помош на документацијата; 

способност да се иовикаат експсрти; способност да сс одржуваат 

сослушувања и да сс сироведе анкста.
Улогата на Комисијата за одбрана и бсзбсдност во остварување на 

демократска контрола н надзор врз вооружснитс снли кај ситс категории на 
испитаници упатува на извесни разлики иако тие на нскаков начин се 

антицииирани иреку резултатите за улогата на Собранието во одбраната.

Клучно прашањс кое е иосочено од дсл исиитаници -  нретставници на 

секторот за одбрана во однос на остварувањс на демократската контрола над 
вооруженитс сили с дали постои политичка волја од члсновите на комисијата 
за одбрана и безбедност и дали членовитс на комисијата сакааг да ги 

искористат инструментите кои им стојат на располагање, но зависи сскако и 

од самата институцијата која ја контролирате дали сака да ја контролирате 

односно сака да биде контролирана.
Исто гака оваа катсгорија на испитаници смета дека најдобра 

контрола с да сс утврди каде се трошат парите. Ако имаме ситуација во која 

затајува контролната функција тогаш ќс имаме обратна ситуација во која 

Владата условно ќс го контролира собранието. Тука, се поставува прашањето 

кој кого контролира.
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Во таа насока размислуваат и дел од испитанидите од експертската 

засдница дска пратсницитс не трсба да ја потценуваат моќта на средствата 

кои сс издвојуваат за безбедноста и одбраната. Контролата на срсдствата 

•греба да овозможи најоптимално користење на средствата, но и отчет ирсд 

јавноста за исправното насочување на срсдствата.
Следи дека и покрај тоа што Комисијата за одбрана и безбедност има 

заокружена законска рамка и можност во целост да ја остварува 

дсмократската контрола и надзор врз вооружените сили, сепак, најголемиот 

број исгштаници опфатени со истражувањето сметаат дека таа не го користи 

гоа затоа што не е свесна за нејзината моќ и улога.

За испитаницитс претставници на законодавната власт (испитаниците 
члснови на Комисијата за одбрана и безбедност), најголем проблем кој се 

јавува во работата на комисијата сметаат дека с каснењето на информациите 

за кои треба да се дискутира или информациите кои ги добива од 

безбедносните структури често сноред нив се ограничени и не се 

транспарентни. Информациите ги добиваат парцијално за одреден проблсм и 
во принцин не се адекватно запознаени. Слсди заклучокот дека треба да има 

поголема слобода во прибирањс на рслсвантни показатели за донесување 

одлуки, а не расправата да се свсдува само врз база на материјалот што доаѓа 

за расправа на седница. Праксата покажува дека комисијата без сопствена 

вина често е ставена во теснец од страна на Владата каков што беше 
примерот со испраќање војници во Ирак во една ситуација кога таа под итна 
постапка бараше да се донесс одлука. Цслта не е да помине одлуката, туку да 

постои простор да се разговара за опасностите, ризиците итн. Ова се 
избрзани работи кои ги чувствува собраниска комисија за одбрана и 

безбсдност, а произлегуваат од намерата Владата експресно да ја заврши 

постапката за да предлогот се ироследи до парламентот. Оваа пракса бсшс 
посочена како голем проблем и за поголем број испитаници од експартската 
засдница, кој во иднина трсба што с можно побрзо да се отстрани затоа што 
Комисијата се смета дека во одрсдени случаеви реагира задоцнето кога 
работите всќс сс готови.
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Како проблем кој го заслужува потребното внимание а бсше и 
детектиран од најголем број испитаници бсз разлика на категоријата на која 
и припаѓаат, бсше проблемог поврзан со недоволното ангажирање односно 
консултирањо на експерти како втемелен механизам. За дел од 

иретставницитс на законодавната власт проблемот со ангажирање на 

ексиертите бсшс надополнет и со нивниот избор. Така, според нив изборот на 

експертнте с доста симболичсн. лимитиран и селективен. Тоа значи дека при 
нивното повикување недостасува некоја процедура.

Посебен проблем кој е посочен и е поврзан со работата на Комисијата 

од страна на поголемиот дел на испнтаници на законодавната и извршната 

власт е проблемот на нсмање посебсн тим кој ќе биде во функција на 

прибирање и дистрибуција на информации до члсновите на комисијата. 

Значи, Комисијата не е зајакната со експерти и тимови кон ќс бидат 
задолжени да ги пречскуваат настанитс, да ги обработат информациите за сс 

она што се случува во одбраната и да гп проследат до самитс пратеници кои 

иостојано би ималс сознанија што с актуслно и што се случува со одбраната.

Позицијата на Комисијата за одбрана и безбедност е утврдсна во 

рамкитс на деловникот. Сеиак, ироблемот нс с де факто како Комисијата ја 
врши својата работа, туку дали право с дсфинирана нејзината позиција.

Во работата на Комисијата учествуваат и претставници на Владата 

кога на дневен рсд на Комисијата се наоѓаат законски проекти за кои 

предлагач е Владата. Притоа ирстставниците го образложуваат ирсдлог 

актот и одговарат на ирашањата кои ги поставуваат пратсниците. Сиоред дсл 
од исказитс на експертите овој состав на Парламснтот ирави исчекор во 
однос на прстходниот, затоа што работата на комисијата станува 

грансиарентна. Тоа се гледа од седниците на комисијата која за решавање на 

важни политички прашања повикува медиуми, експерти и покажува 

транснарентност во работата и во информирањето на граѓанитс како и 
комуникацијата со парламснтот.

За попсќето испитаници нема дилсма дека за успешна работа на 
Комисијата нрссудна улога има човекот кој ќс ја води Комнсијата. Треба да
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сс води смстка со работата на комисијата секогаш да раководи авторитетна 

лимност која греба да има солидни познавања за одбраната и за безбедноста.

Во однос на останатитс членови на Комиснјата уште при изборот за 

членови во Комисијата, треба да се внимава пратениците да имаат барем 
елемснтарно или основно познавање за одбраната и безбедноста. за да можс 
покасно од нив да се очекува во работата на Комисијата да дадат целосен 

придонес во однос на прашањата што треба да ги разгледуваат.

Коордииацијата иа безбедпоспата заедипца во функција иа поголема 
ефикасност на систе.мот за пацпопалиа безбедност

Коордмнацијата најдобро сс остварува кога раководнтелите на 

клучните функции можат континуирано да остваруваат соработка во 

одредсно тсло за координација за да влијаат на донссувањето важни одлуки. 

На тој начин, сигурни смс дска сс зсмсни во прсдвид сите важни момснти и 

гледишта при решавањето на одредсн проблем. Таму сс одлучува во која 
насока ќе сс движат одрсдени активности и во која фаза од работата какви 
активности ќс бидат рсализирани. Притоа сс води сметка за предноститс и 

недостатоцитс од исгите, сс консултираат експсртите и сс разработуваат сите 

можности доколку одлуката се уште не с донесена. Со тоа, телото кое ќс 

бидс одлучувачко може да донесува одредени одлуки и да одбере правсц на 
акција или да одобри односно да нс одобри предложен правсц на дсјствување.

Нскои луѓе сметаат дека одлукитс донесени од групата се најверојатно 

подобри од онис кои се донсссни од индивидуи, дури и ако индивидуата знае 

повеќс за одрсдената тема, отколку сите членови засдно. Застапниците на 

ова мислење имаат скоро мистично веруваље дека груиата во целина е 

секогаш поголсма од збирот на нсјзинитс делови.
Во Република Максдонија и понатаму е актуелно прашањето за 

координацијата на безбедпосните структури, или т.н. безбедносна засдница.

На прашаљето „Дали треба да постои тсло кое би се бавсло со 

координација на бсзбедносниот сектор?" резултатитс од ова истражување 
покажаа дска треба да сс има еднаков иристап кон ова прашањс. Значн.



треба да постои едно тело во кос ќс сс остварува националната координација 
на бсзбедносната засдница како столб на остваруваље на концептот на 

единствен систсм за национална безбедност, но дискутабилно е прашањсто за 

поставеноста на ова тело, нсговата улога итн. што се наведени како спорни 

аргументи на дсл од испитаниците.

За дел од експертите и за дел од испитаниците претставници на 
законодавната власт првата карактсристика на постоење добро тело за 
коордннација јасно поставени правила на игра и институционална 

иоставеност.

Исто така од оваа катсгорија исиитаници е посочено дска хомогеноста 

на генералниот лик е битен елемснт, што подразбира дска сите членови сс 

согласни со активностите кои водат кон одредена цел. Тоа иодразбира 
членовите да имаат отворен дух и да бидат подготвени да ги мснуваат своите 
одлуки и убсдувања согласно фактите на кои наидуваат. Следи заклучокот 

дека ако сској члсн различно глсда на приоритетитс, тогаш нс може да биде 

постигнат ниту едсн договор. Самиот орган може да има нереална 

хомогсност ако таа с зависна (засснета) од една личност која смета дска 
„иако сите ние имаме по еден глас, мојот с поголем од збирот на гласовите од 
сите“. Подсднакво незадоволство с ова тело да бидс распнато номеѓу два 
ривали, кои можат постојано да стојат на спротивни стојалишта при 

решавањето на отворените прашања.

Најголем број од испитаниците оифатсни со истражувањето сметаат 

дека координацијата во Рспублика Македонија можс да се остварува на две 
нивоа и тоа: во рамкитс на Советот за безбсдност и во рамките на Цснтарот 
за управување со кризи кој треба да бидс формиран после донесување на 

Законот за управување со кризи. Во однос на Советот за безбодност има 

поделени мислења. Голем дел од испитаниците без разлика на која категорија 

прииаѓаат сс на мислењс дека координацијата во Советот за бсзбедност 
тешко може да биде остварена затоа ш го сс смета дска с испуштена шансата 
истата да се остварува во рамкитс на ова тело. Мал дсл од иснитаниците не се 
согласуваат со посочената тсза и сметаатдека Советот за безбедност може да
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бидс најсоодветното тело за остварување на координација на безбедносната 

заодница но иод услови да се донесе нов закон со кој ќе сс зајакни неговата 

позиција и ќе се создаде институционална рамка за остварување на 
координација. Според изнесениот исказ следи дека формирањето на 
Цснтарот за управувањс со кризи треба да биде на пониско ниво на 

координација од Совстот за безбедност.

Kora станува збор за Советот за безбедност интсрссни сс 

размислувањата на дсл од испитаниците нретставници на законодавната и дел 
од извршната власт. Тие сметаат дека Совстот за безбедност нс треба да сс 
занимава со никаква координација, туку тој треба да бидс насочсн кон 
глобалните прашања од областа на безбедноста. Во екстремни ситуации 

треба да заседава, но претходно за да може да расправа за тоа мора да биде 

нодготвен од пониско ниво. Советот за безбедност треба да се ангажира п да 

предвидува долгорочни планови за тоа на примср во која насока ќс се развива 
одбраната во следните пет илн десет годшш.

Оттука, во однос на прашањето кое е поврзано со координацијата во 

Република Македонија може да се каже дска во овој момснт истата се врши 

спорсд тоа кој орган за што е надлежсн. Ова можс да се наречс и ресорно 

рсшавање на проблемите. Носител на координацијата е Владата преку своите 
министерства (за внатрсшни работи, за одбрана, за здравство итн.). Владата 

прави проценка за опасностите и иредлага мсрки за нивно решавање. 
Доколку има ироблем кој о повеќеросорен, тогаш за тоа се разговара на ниво 

на Влада.

Во 2001 година во Рспублика Македонија сс случи криза152 153 и бсвме 

свсдоци на лошо менаџирање и изразито слаба координација, особено меѓу 
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.'$Ј

152 Република Максдонија во 2001 годнна, без нејзин иридонес. бешс u i-урната во војна која нс 
и беше објавена. имаше агрссија однадвор која не бсшс дсфинирана. имаше вооружсн судир 
кој нс бетс дсфиннран од каков вид с бидсјќи спорсд нскон бешс поддржуван од граѓанн кои 
бса во ннституцшпс на снстемот. (Види пошироко: Гоцевски Т., Митревска М., Кризен 
менаџмент, Максдонска ризница. Ку.чаново. 2002,13).
153 Како иримсри за лоша координација можат да се иосочат слсдшггс: Во Арачнново имаше 
лоша поставсносг и слабата координација на теренот мсѓу полицијата и војската нредизвика 
да бндат загрозени позициигс на Армнјата и обратно полицијата. За нолицијата плановите
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Отсуството на координација нс произлегуваше од нспостоењсто иравна 
рсгулатава. туку од некои непишанн правила, а тоа значеше секој орган да 

стои на своите цврсти позиции. Посебен проблсм претставуваше и 

поседувањето различни информиции, така што оние на Министертвото за 

одбрана се разликуваа од тие на Министерстиото за внатрсшни работи.
Целиот проблсм поголемнот број од исиитаницитс на сскторот за 

одбрана и секторот за безбедност го лоцираа во пооделни личности и во 
нивните суети. Ова е рсзултат на непостоењсто правила на однесување мсѓу 

органите. што резултираше со проблеми во координацијата на активностите. 

Според оваа катсгорија на испитаници секој поаѓаше од сопствените 

убедувања и сопственитс толкувања за тоа како треба да се работи и врз 
основа на што ќе се темели самата одлука во конкретннот орган. Следи дска 
се што нс беше нолигика на државниот врв, луѓето на терен сс обидува да го 

завршат. Основниот ироблем бсше во структурата на врвот на МВР и на МО 

зошто постоеја политички сиротиставени интереси и лицата кои извршуваа 

одредени клучни функции нс работеа според пропнси.

на Армијата беа нсирифатливн. но и обратно. Ма 24 јуни 2001 г. загинаа тројца арнпадници 
на полицијата. а едсн принадник бешс тсшко поврсден и иочина во болница на 28 јуни 2001 г. 
Бсзбсдносните структурн прсвзедоа офанзива за слимнниран.с на иринадннците на ОНА во 
сслото, но офанзивата бсшс ирскината под контраверзниог иритисок на Меѓународната 
засдница. Имашс тирсдења дска меѓу принадницитс на ОМА во Арачиново има заиадни 
воснм стручн>аци и илатеници. (Види: Костова Ј., Незааршен мир. Бата пресс. Софија -  
Богданци, 2003).
Друг примср за лоша координација можс да се поврзн со случајот „Радуша“ во кој 
отсуствувашс координирана акција и заедничка команда мсѓу припадниците на иолицијата и 
Армнјата. Во овој случај полицнјата преку медиумитс уиатн барањс да сс вклучн Армнјата 
бндејќи нозицнитц на полицијага беа доведени во прашањо. Спорсд бслешкитс (Ј.Костова: 
2003. 163) во намадитс во Радуша учествуваа голем број пршшдницн на Косовскиот заштнтен 
кориус (КЗК). Во ирвитс вссти попладнсвни на V1TB сс објави апсл од МВР во кој се 
повнкува АРМ за помош. Поврсденп сс војндци и полицајци. Во оваа воена офанзива беа 
ангажирани и авиони н хелихоптери на АРМ и спорсд неофицијални информацни. ОНА 
тогаш има прсзрисно најголсми жртви. За жртвитс на ОНА п КЗК нема официјални 
податоци.
И за двага примсри ироблсмот бсшо како да се реши проблсмот и често плановигс од 
Министсрството за одбрана нс бса прифаглнви за Министсрсгвото за внатрешни работи н 
обратно.
Пример за добра координација беа гранпчннте ирсмшш зошто локалнитс команданти на 
двстс структури остваруваа соработка бсз проблсѕш. Исто така како добар прнмср можс да 
сс посочи чуван.сго на сзража на одрсдснн позчции кои ги имашс запоседнато војската и 
нолицијата.
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Според испитанидите на секторот за одбрана и секторот за безбедност 

помеѓу овис два клучни рссорн нсмашс координација затоа што често се 

префрлувашс одговорноста (пр. со протсгањсто на граничната линија и 
прашањето околу ингирснциите кој с надлсжсн и до каде во превземање на 

одговориоста за спроведувањс одредени задачи). Со тоа сс создаде ситуација 

овие двс институции повсќе да сс занимаваат со тис прашања отколку да 

работат на конкретните безбедносни проблеми. Спорсд изнссените ставови 

на оваа категорија испитаници како доплонителен проблсм кој го иосочија 
беше непостоењсто соработка и синхронизација на повлекувањето од 
одрсдсни позиции кои беа блиски мсѓу Армијата и полицијата. Ова создаде 
потешкотии затоа што со иовлекување на еднитс структури, другите 

остануваа во опасност. Тоа сс случуваше иоради недсфинирани работи на 

некои делови од терснот што рсзултирашс со напуштање на позициите на 
Армијата или полицијата при што ги довсдувашс во многу нсиоволна 
ситуација тис што остануваа на одредсни позиции и им го отежнуваше 

дејствувањсто од тие иозидии, а сето тоа ги доведувашс и до опасност.

Мнозинството од испитаннцпте сметаат дска координацијага иомеѓу 

Министсрството за одбрана и Министерството за внатрешни работи стана 

проблсматична во моментот кога се формира Владата на национално 
единство и кога министритс кои бса задолжени за остварувањс на одбраната 

и безбедноста дојдоа од различна политичка провиненција.
Денес има повиско ниво на координација и соработка меѓу МВР и МО 

зошто двата органи ги координнра еден долитички субјект. Во кризата 

нсмаше координација затоа што имаше отстапување на одрсдени ингиренции 

во делот на употребата на сдиниците. За надминувањс на тоа беше 
проектирана заедничка единида за специјална намена за борба против 

тероризмот која не заживеа154.

154 Оцлука за формирање еднница за борба upo rnu тсроризмот с донссена во јуни 2001 г. од 
страна на Владата на РМ. Единицата за снецијална намена за борба против тсроризмот 
трсбашс да биде составена од спсцијалнитс армиски и нолициски силн кон требаше да ги 
отстаиат Мшшстерството за одбрана ч Мнннсторстното за инатрсшнн работи. Нејзнната 
намсна бсшс борба против тсрорнзмог н другп снецијални дејства. Таа бсше предвидено да 
можс да сс активира на предлог на Координативното тсло за сиравување со кризи, a
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Анализата на прашањата од нашсто истражувањс врзани за 

координацијата помеѓу МО и МВР ни сугсрира согледувања што потврдуваат 

дека нс можиме да говориме за постоење висок стспсн на координација на 

активностите меѓу овие два рссора за времс на конфликтот во 2001 г.

Се потврди како очигледна затвореноста на овис двс институции но и 
жслбата за поголсма доминација на едната врз другата, поради што с 
соглсдан иовисок степен на отпор кај прииадниците на МВР во однос на 

принадниците од МО во однос на ссвкупниот примсрок на испитаници од 
нашето истражување.

Според исказите на испитаниците од сскторот за одбрана и од 

секторот за безбедност послс иарламснтарнитс избори од 2002г. 
координацијата е подобрсна и се остварува секојдневно преку размена на 
информации, сс работи и на заеднички проекти и сс прави засдничка 

контрола на состојбата во кризнитс иодрачја како и во делот на превземањс 

на граничното обезбедување.

За подобрување на соработката беа посочени конкретни нрсдлози, и 
тоа: соработката треба да се интензивира меѓу двсте министерства во делот 

на лроекти на реформи во граничното обсзбедување, интснзивирањс на 

разговоритс за прашања за кои трсба да се донесува засднички одговор за 

надминувањс на некоја закана или по прашањата за евроатлантските 

интеграции. Посебно с нагласено дска треба да се интензивираат 
консултациите и содругите мннистерства.

Од изнсссните податоци може да се констатира дека постои голема 

разлика за сушгинската димснизија на прашаљето за координацијата. Слсди 

дека со формирањето на Центарот за управување со кризи ќе се направи 

голем исчекор на полето на координацијата и би требало да сс подигнс 

нивото на координација, но препораката на поголем број испитаници е во 
нарсдниот период да се работи на разјаснување на неговата улога. како за

конечнага одлука за нејзина упогреба бсшс во надлежност на Претссдателот на 
Рснубликата. (Види: Дсловник за работа на Координативното тсло за сираиуиање со кризи 
чл.4)
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научната. така и за пошироката јавност. Се смета дека и нонатаму 

координацијата во голема мсра ќе зависн од тоа кој ќс остварува контрола 
над клучнитс органи во државата задолжена за безбсдноста и одбраната.

Следи заклучокот дека со изградување на систем за управување со 

кризи трсба да се надминат досегашните слаоости во координацијата на 

оезоедносниот сектор и тоа ќе довсдс кон постигнување на поголема 

ннтеропераоилност со НАТО и зголемување на сиособноста на 
бсзбедноснитс структури да пружат ефикасна поддршка на цивилните власти 
во справувањс со совремсните заканн и ризици, а воедно тоа ќс значи дека ќе 
се овозможи соработка со кризнитс центрн на земјите членки на НАТО и 

земјите од неиосредното опкружувањс.

Обезбедуван>е на државната граница како прсдизвик за МВР

За Рспублика Македонија проблемот со обсзбсдување на државната 
граница е доста специфичен. кој има и тсхнички проблсм кога линијата на 

едната страна и дс факто нс постои. Гранична безбсдност сс постигнува 

тогаш кога дветс страни кои сс раздвоени со граничната линија 

придоносуваат заеднички во нсјзиното обсзбсдување. Ако нема взаемно 
обезбедување од дветс страни нс може да се иостигне ефнкасност и ефскт.

Во основа рсформите кои се однссуваат на границите зависат од 

реалнитс безбедносни закани. Ако живеете во несигурно опкружување, 

стабилизирањето на ситуацијата не зависи од сопствсната политичка желба 

за ирифаќање на меѓународните стандарди.
За дсл од скспертите прифатлива е идсјата за двојно обезбсдување на 

границата (полицнјата и Армијата) посебно во чувствителните гранични 

разграничувања по примерог на многу држави од Евроиа, што е ирифатлнво 

и за Реиублика Максдонија за иодолг псриод, но од друга страна паралелниот 

систем на гранично обезбсдување ќе создаде и одредени потешкотин. Два 
системи на гранично обезбсдување одговараат на различни институции едни 
на MO. а други на МВР. Во ситуации кога минисгрите кои раководат со 
ресорите одбрана и безбсдност припаѓаат на различни иолитнчки паргии и
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застапуваат различни мислења, ќс сс јават проблеми при што за надминување 

на истите повторно ќе треба формирањс на тело за нивна координација. па ќе 

имамс координација на координација.

За испитаницнтс од секторот за одбрана и секторот за безбедност во 
обсзбсдување на државната граница, дилемата дали да сс ангажира 
полицијата или Армијата, сс надминува со тоа што кој ќе ја обсзбедува 
границата е од второстепено значсње. Од нрвостепено значсње с 

поседувањето на соодветна опрема. добро организирана гранична единица, 

добра координација со единицата за интервенции итн.

Според дел од исказите на нсиитаниците од секторот за одбрана 
рсорганизација на системот за обезбедуван.е на државната граница носи 
предности. Како предност се смета тоа што Армијата нсма повеќе да се 

исцрпува во обезбедување на границата, туку ќс се учествува во мисии за 

поддршка на мирот при што ќе ја афирмира Ренублика Македонија пред 

меѓународната заедница и делумно ќе се ангажира во решавањс на 

вназрешните ироблеми преку иоддршка на полицијата.
Според испитаниците од секторот за безбедност во наредниот период 

треба многу да се инвестира во МВР со обука и техника. Тоа во основа значи 

и поголсми нздвојувања од буџетог. Како проблсм кој можс да сс јави тука е 

пренасочувањето на еден дсл од буџетот на војската кон полицијата. Во 

таков случај војската би со почувствувала занемарена што ќе претставува 
дополнителен проблсм. Ќо сс јави тој ривалнтет мсѓу војската и иолицијата 
кој с постојано присутен односно Армијата ссгогаш мисли поинаку од 

полицијата и обратно.

Подобруваље па координацијата на системот на безбедност во иасока на 
забрзување иа процесот за члепство во евроатлантските структури

Република Македонија во 2001 година сс соочи со крвав конфликт кој 

одзсде човечки животи и го наруши мирот во државата. Оваа ситуација 
негативно се одрази во развојот на државата и во процесите за приближување 
кон евроатлантските интсграции. Овој конфликт остави длабоки носледици
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за кои државата треба напорно да работи за да се справи со нив што секако 

ќе влијаат врз создавањето на една модерна држава која сс опредсли за 
членство во евроатлантските структури. Патот кој трсба да го изодиме за 
наше полноправно членство во евроатлантските структури е доста тежок и 

претстои сложен и макотрпсн процес во кој треба целосно ангажирање на 

сите субјекти во Република Македонија, како и барење на можности за 

ставање на ситс материјални и други претпоставки во функција за 
реализирање на оваа наша стратегиска цел.

Според исказите на сите категории на испитаници нема некоја форма 

на поделеност во однос на тоа дека подобрувањето на координацијата на 

надионално ниво ќе влијае на забрзување на ироцесот за членство во 

евроатлантските интеграции.

Како што с посочено од дел на експертите пнтегрирањс во 
евроатлантските структури е можна само ако се овозможи функционирање 

на институциите во класична смисла на зборот и соодветна заштита на 

истите. Секако дека покрај сите желби во споредба со другите држави кои се 

опрсделилс по тој пат иие го имамс најголемиот проблсм, а тоа е 

постконфликтниот иериод и пред се ироблемот со разоружувањсто. Во 
Република Македонија во момснтов постои видлив безбедиосен ссктор и 
нсбсзбедносен сектор неофицијалсн во оној дсл од тсриторијата на 

Македонија каде власта нс е воспоставсна целосно во државата. Приоритет е 

справувањс со овој нсвидлив безбедносен сектор зошто постојано ќе 

предизвикува проблсми за видливиот. Безбедносниот сектор ќе се троши 

сили и ресурси за надминувањс на состојбага. Ова ќе го забави нашето 
членство во НАТО. Во 2001 година снергијата што ја трошса безбедносните 

сили наместо кон сиравување со конфликтот требашс да ја насочат кон 

реформите на Армијата.

За влез во НАТО треба да сс исполат низа критериуми, но имаме и 

иоинакви ситуации кога тие што одлучуваат често ги менуваат критериумитс.
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Критериумите се различни, бројни и менливи. За да опстанеме како 
држава ние треба да функционираме како систсм со цсл да се наметнимс во 

поширокиот систем.

Безбедноста е услов за сдна држава да станс члснка на НАТО. Треба 
да ги совладамс внатрсшните противречности затоа што генерираат 
внатрсшни кризи кои ја ослабуваат надворешната позиција. Добра економска 
и бсзбедносна ситуација, побрз трансфср на вооружените сили, иодобрувањс 

на тсхничката опремсност, учеството со поголеми контигснти надвор од 

границата на РМ со што ќс се докажс иодготвеноста. се предуслов за побрзо 

интегрирање во евроатлантските структури.
Од поголемнот број испитаници посочсно с дека целата работа околу 

членството во евроа глантските структури е во дослсдната имплемснтација на 

стандардитс. Доколку стандардитс кои постојат во НАТО и ЕУ се правилно 

разбрани и имплемснтирани друга алтернатива нсма. Оваа опрсделба трсба 

да се подигне на висок ириоритст и со вклучување на повеќе квалификувани 

луѓе кои знаат едноставно да одработаг.
Според тоа слсди дска на патот кон евроатлантското интегрирање 

трсба да биде ангажирано целото општество. Сите граѓани треба да давааг 

свој иридонес затоа што е тоа во интерес на ситс граѓани, а не само на 

пооделни институции.

Следно што е иосочено и треба да се направи с да сс интензивира 
настапот на државното раководство како и работа на конкретни проекти со 
државите од регионот и земјитс на ЕУ и на НАТО.

Испитаниците од секторот за одбрана во однос на членството во 

НАТО сметаат дека клучното прашањс сс рсформнтс во МВР. Навсдено е 

дека полицијата трсба се рсформира затоа што заостанува многу во споредба 

со МО. Процссот можс да се забрза преку координација со МО што ќе им 
овозможи да се запознат со дсл од процедуритс и она што ќе им прстстои.

Во однос на прашањсто дека координацијата на национално ниво ќе 

влијае на забрзување на мроцесот за члснство во евроатлантските структури 
покажа дска мнозинството од исиитаниците немаат дилсма дека во однос на
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ова ирашање. туку сметаат дека тоа е клучсн слсмент за нсполнување на 

нашитс асиирации.

5.1.1 ТЕОРЕТСКИ ОСВРТ

Во договорната теорија, државата с креација на поединсчната волја 

помножсна со бројот на членовите на заедницата. He се спомнуваат ниту 

груии, ниту асоцијации, ниту други колсктнвитети во однос на интереси, 

јазик. култура или некои други атриоути. Државата е „извршен комитет" на 
народот: таа е нивен производ. Ако сите луѓе по своја волја го склучуваат 
договорот. значи сите се подсднакво одговорни за резултатите од тој договор. 

Пс може да има поединци кои учествувалс во договорот и иоединци кои не 

учествувале во нсго. кои сс изземени од него или кои имаат специјални 

привилегии.1'5
Слаоата држава никогаш не се дсфинира, бидејќи во основа таа е 

очигледна. За големиот број на аналитичари слабата држава е како слонот: 

нс можетс едноставно да го дефинирате, но знаете дека кога ќе го 

забелсжитс, веднаш сс преиознава.

Силата на државата може да сс мери според сиособноститс, а силата на 

државата се дефинира како способност владата да ги имилеменентира своите 
нолитички визии, да пенетрира во општсството, да рсгулира итн. Исто така 

силната држава е сиособна да си ги собере даноците, а слабата не е моќна во 

тоа.

Еден од пристапите кон слабосга на државнтс ја дефинира слабата 

држава како заробена држава, држава во која доминираат интсресите на 

одредена група во процесот на цонссувањс одлуки и кога тие ма неправилен 
начин ги облнкуваат правилата на игра.

Засдницата не може да биде силна во рамкитс на државата ако сден 

дсл од нсјзиното населенис е намерно спречен да учсствува во политиката, во 

ситс нсјзини димензии, или ако с системски и плански исклучувано од 
државната распредслба на средствата. Во силната држава постои неутрална
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власт која гарантира и овозможува иримарност на општеството. 

државјанство и права засновани на семејствата, етничката ирииадност илн 
религијата.156

Во дсмократијата се потребни поединди со голема моќ и способност. 

имагинација и јасна визија. Демократијата нс ја исклучува можноста за 
постоењс на елити. Наиротив. таа ги подразбира и ги вклучува.

Во поглсд на организацијата на власта иолитичкитс институции треба 

да функдионираат на начин што ќе бнде својствсн и примерен за политичката 

демократија.

Прашањето за обликот на уставното уредување во Релублнка 

Максдонија е содржан во анализата на формално-нравиата поставеност на 
институциите во системот. Реиублика Максдонија има систем со 
нарламентарна демократија и законодавна власт сконцетрирана во 

Парламентот, а Владата и претссдатслот се инстутиции кои влагуваат во 

делот на изврдшата власт. Главната ориснтација с парламентарен систем кој 

не е доследно сдровсден со што сс создава слтуација во која сс видливи 
можноститс на протседатслот да игра поголема улога. Искуството од 
изминатите 10-12 години иокажа дека формално-правната сфуктура на 
институциитс с помалку важна од псрсоналната. За точно да се одговори за 

балансот мсѓу законодавната и извршаната власт или односот мсѓу дветс 

извршни власти Влада-претседатсл отсскогаш зависсло кои личности со 

каква нолитичка провиненција гн завземале овис позицни. Затоа нашето 
искуство зборува и за ситуации на хармонија меѓу ликот протседател со 
Владата и иарламснтот, но има.мс ситуации и на кохабитација. Во мпнатиот 

псриод кога се наоѓавмс во фаза на кохабитација сс иокажа дека 

недослсдностите на лоделбата на власта сс реперкусираат во долитички 

кризи. 'Гака, процесот на одлучувањс на важни прашања во безбедноста 
понекогаш е проблематичен.

Holsti К. ].. The State War and the Slate of War. Cambrige Univerrsity Press, 1996, pp.70-90 
lSfl Hassncr Pierre, Beyond Nationalism and Intemationalisam: Ethnicity and World Order, in Michael 
Brown. ed„ Rethinking Third World Politics. New York: Longman. 1993, p.129
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Во однос на извршната власт, во Максдонија имаме двоглава извршна 

власг со претседател кој добива легитимитет на директни непосрсдни избори 

што значн дека има високо ниво на легитимитст како носител на функција и 
Владата која во извесна мсрка е зависна од политичкото мнозинство во 

парламентот. Се работи за два носители на извршаната власт кои влсчат 

легитимитсг но различни основи. Оттука, понекогаш се однесуваат како два 

независни носители на власт кои можат да дслуваат координирано и 

синхронизнрано. но во смтуации на кохабитација кога владата држи сдна 
иолнтичка опција и кога претседателот нс е од таа струја. тогаш се јавуваат 
конкретнн проблеми во нивната моѓусебна координација и функција ио 
прашања кои делат одредени надлежности како што е прашањето на 

надворешната и безбедносната иолитика.

Ваквата ситуација унатува на неопходна потреба од интензивна 

комуникација и соработка мсѓу Претссдатслот и Владата за да се постигнс 
ефикасно функционирашс на системот. Во отсуство на јасно дефинирана 
нроцедура во релациитс помеѓу Претседателот и Владата, како што с во 

нашиот случај, чссто сс доаѓа до недоразбирањс што придонесува за 

неефикасно функционирањс и блокада на одделни делови од систсмот, 

поссбно на безбсдносен илан.
Оттука, бсз постоење на иостојани напори во насока на координација, 

извесно с преклопуваљс и дуплирањс на работата и работењсто во вкрстени 
цели. Kora организацијата с линеарно организирана т.е. е составена од 

повеќе егзекутиви кои сс на исто ниво и ситс се задолжени за сопствената 

координадија, сскоја од нив мора да реши која од останатите ќе биде 

информирана и каков и колкав квантитет и квалитет на информации таа ќе 
добие. Доколку иостои пракса сите подеднакво да се ннформираат, тогаш ќс 
сс создадс маса од некорисни извештаи кои ќе циркулираат и кои нема да 

бидат интересни за секој предлог. И во вакви услови кога иостојано сс 

добиваат многу иепотребни извештаи од сите и за сите, голема е веројатноста 

да со загубат или превидат важнитс информации за одлучувачкитс прашања. 
Од друга сграна. кога луѓето ќе се трудат да ги испраќаат своитс извештаи
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само на онис кои би биле заинтересирани за h u b , можат да сс направат 
големи грешки. За многу прашања кои се специфични, тешко е 

специјалистите да ги ночитуваат ефсктите од нивните просктп на други 
функции.

Советот за безбедност првично бсше замислен да ја остварува 

потрсбната координација помсѓу поодслни државни органи (посебно меѓу 
центрите на извршната власт -  Претседател и Влада). Од нормативно-правсн 

аспскт нсговата улога и компетенции треба поблиску да се дефинираат, a 

неговнтс одлуки со тоа треба да бидат обврзувачки. На тој начин тој нема да 

бидс во ситуација само ад хок да сс состанува, туку, неговата активност ќс 

бидс континуирана и многу поефикасна.
Постоењето на тело за координација подразбира обединуван.с на 

одредени личности најчесто со позиции и моќ, но со поседување на различен 

квалитст на знасњс. Се разликуваат и според тоа како п ј  доживуваат, 
вреднуваат и интсрпретираат настаните и луѓсто со кои сс опкружени, како 

гледаат на минато, сегашноста и идшшага, а се разликуваат и во 

ириодот/рсакцијата кога нсшто од овие или онне нричини ги засегнува. 
Оттука. сс јавува потребата за професионален нриод кон проблемитс околу 
кои се обсдинува конкретниот авторитст.

Така, профссионализмот во поширока смисла на зборот сс однесува на 

збир од луѓс кои мснаџираат опрсдслен проблем користејќи ги потребнитс 

знаења и искористување на скспертскн вештини реализирани во нивната 
област на делување, со поддршка на ресурситс. Терминот профссионалнзам 
ја прифаќа суштината на иостоечката државна бирократија и претставува 
инструментална актнвност базирана на професионална или тсхничка 

скспертиза, нсутрална на врсдноста или на политичкиот избор.
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5.2 РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР KAKO ПРЕДУСЛОВ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ДОБРА КООРДИНАЦИЈА

По завршувањсго на Студената војна, меѓу многуте други процеси, 

иостои еден специфичен процес што сс одвива ширум Европа во врска со 
безбедносннтс и одбранбсните аранжмани. Тоа е процесот за рсформа на 
безбедносните и одбранбените институцин. Овој ироцсс е засднички како за 

богатите така и за недоволно развиените свропскп земји, за старите држави 

членки на НАТО, за земјите од некогашниот Варшавски пакт и за оние кои 

не се вклопуваат во ниедна од овие воени -  политички организации.

Рсформата во безбсдносннот ссктор157 е релативно нов концепт, кој ги 
заменува поранешните помалку сеопфатни програми како редукција на сила. 
одбранбсна реформа и индивидуална адаптација на индивидуалната 

безбедност обезбедувајќи услуги за перцспциите на новите закани и 

финансиски можности, во голема мера бсз цврст елемснт на зголсмена 
мсѓународна и домашна интер-агенцнска соработка. 158

Евидентни се бројии дискусии околу рсформата на безбсдносните и 
одбранбсните структури, но интересно е да се види дска има различни 

политички и професионални идеи за тоа што претставува „рсформата" и што 

би трсбало да опфатн. Освен тоа, ако погледнеме подлабоко, би можелс да 

докажеме дека има барсм два различни приоди кон рсформата. Едниот кој 
подразбира дека рсформата с претежно крајниот резултат и тоа с она 
најважното. и другиот кој докажува дека рсформата е процес, така што само 
квалитетот на нроцссот може да гарантира за квалитетог на конечниот 

резултат.

15' Безбедностиот ссктор с дефиннран како онне државни оргакнзацми кои имаат 
овластување да употребат нли нарсдат употрсба на сила, притворањс и затворање. да ја 
заштитат државата и нејзшште граѓани. како и онис цнвилни структури кои сс одговорнн за 
мснаџ.чент и надзор на безбедностнот сектор. Дефиницнјата исто така ги вклучува u воените 
н паравосните сили, резузнавачките агендии. полицијата, граничните служби. царината. 
правннот систсм. аарламентарниот. иравниот и административниот менаџмент и надзорните 
органи. Види: www.slabilitypaci.org
18 Fluri Philipp and Shalamanov Velizar. Security Sector Reform Does It Work'/, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces and George C. Marshall -  Bulgaria. Sofia. 2003 p.242
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Карактеристично за процесите од сдна страна е тоа што тие се толку 

голсми, длабоки, комплекснн и круцијални за целосната трансформација на 
земјата, а додека од друга страна имаме отпор кон промените кои со толку 
тешки и скапи шго успехот на реформата во безбедносниот сектор е 

единствено возможен ако политичкото раководство има јасна визнја, всрба, 

воља и снособности.

Имајќи го на ум мноштвото проблеми наследени од минатото и 
потрсбите што произлегуваат од новите и изменети безбедносни закани, нсма 
надсж дска некоја рсформа би можела да усиее без да се заплстка во неколку 

клучни проблеми. Едсн од најголемитс проблсми кој е поврзан со 

дезинтеграцијата на сскторот е „приватизацијата" на нскои слсменти од 

безбедносниот сектор особсно во периодот на транзиција или задржувањс на 

лошите навики на партиската контрола на одредени елементи од секторот. 
Трсба решително да се посочат организацискнте, квантитативните и 
квалитативнитс слементи кои влијааг врз обемот и ефикасноста на 

новосгаблираните, или веќе иостоечките но модифицирани безбсдносни и 

одбранбсни сгруктури. Со цсл да сс постигне тоа, политичкото и 

ирофесионалното раководство во сскоја оддслна земја трсба да изнајдс начин 
како да одговори на неколку тсшки отворсни прашања. Тис трсба да ја 
остварат најефективната организациска трансформација, а истоврсмсно да 

не ги оиструираат секојдневните безбедносни и одбранбсни структурни 

операции. Треба да го рсдуцираат бројот на персоналот паралслно со 

редукцијата на амортизиранага и застарена опрсма, истоврсмсно задржувајќи 

го постоењсто на разумно и оправдано ниво на капацитети како одговор на 
актуслните и предвидени заканн за безбедноста. И едноврсмено, треба да го 

пронајдат оптималниот, политички и јавно прнфатлив начин на остварување 

на модсрнизација на безбедносните и одбранбените институции.

Реформата во безбедносниот сектор не само што прави безбедносниот 

апарат да биде посфикасен, туку исто така го прави и поодговорен за 
демократските стандарди и владеењето на законот.

Безбедносниот сектор може да се подели на три столба:
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а) групи co мандат да употребуваат инструменти на насилство - воени, 
иаравоени и полициски сили;

б) институции со улога во менаџирање и мониторинг на безбсдносниот 

сектор - цивилни министерства, парламснти и невладини 
организации;

в) тела одговорни за гарантираљс на владеењето на законот - 
судството, казнсниот систсм, бранитсли на човекови права. а кадс 

овис тела се посебно слаби, таа улога и прииаѓа на меѓународната 
заедница.159

Севкуината цел на „реформата во бсзбедносниот сектор“ с 
трансформацијага на бсзбсдносиите институции за да играат ефикасна, 
лсгетимна и дсмокрагски одговорна улога во обсзбсдувањсто надворсшна и 

внагрсшна безбедност за нејзинитс граѓани. 'Грансформацијата ма 

безбедносниот сектор бара многубројии консултации и вклучува цсли како 

што се: јакнсњс на цивилната контрола и надзор на бсзбедносниот ссктор; 

ирофссноиализација на бсзбедиоснитс снли; дсмилитаризацнја и градењс мир 
и јакнсн.с иа владссн»сто на законот.160

Клучнитс принципи за секоја активност поврзана со реформата во 

безбедносниот сектор сс добро владеење, ефикасна бесбсдносна одрсдба и 

иочитување на човековите права и меѓународниот хуманитарсн закон.161

Бсзбсдносниот ссктор с и ќс остане политички осстлива област. Ова 
бара целосно ангажирање на сите субјекти во државата. а не само на оние кои 
сс занимаваат со бозбедносниот сектор и неговите рсформи. Извршната 

власт треба да биде вклучена во нсгов надзор. Во праксата на зрелите 

демократии не само што има поделба на власта во имнлемснтирањето и 

надзорната функција, туку самото цивилно општество пројавува интерсс во

'5'’ Hendrickson. Dylan. A Review of ihe Security Sector Reform. London: The Conflict. Security and 
Development Group funded by DflD, Centre for Defence Studies at King's College London. September 
1999. p. 29
160 Towards a Belter Practice Framework in Security Sector Reform. Broadening the debate, Netherlands 
Institute of International Relations 'Clingendael'. Occasional SSR Paper No. 1 August 2002. Clingendael -  
International Alert -  Saferworld p 1.
161 Ibid., p. 6
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надзорот на безбедносниот ссктор и реформите, бидејќи безбедносниот 

сектор нс с повеќс држава во држава, туку им служи на човечките 

бозбедносни интереси на секој граѓанпн кој го емета за свој.,л2
Транспарентниот илан за реформн. заснован врз јасни јавни политички 

документи изгласанн во Парламентот. имплемонгирани низ пакет од владини 

програми (обезбедени од буџет мли странска поддршка), низ блиска 

соработка меѓу политичарите, администрацијата, цивилното онштество и 

бизнисот и имплементација на планот што ќс произведе силна јавна 
поддршка е начин за справување со иредизвиците.* 163

Во основа рсформите во безбедносниот ссктор повлскуваат 
рсорганизирањс на државните бсзбсдносни структури кои трсба да се 

спротистават на заканите со кон сс соочува државата и општеството за да се 

наирави тоа поефикасно и иоодговорно. Во основа реформитс нс се 
однесуваат само на највисоките ннвоа на актеритс на секторот за безбедност 
и нс само на воените сшш, туку имаат пошироки цсли. Секторот за 

безбедност се состои од повсќс нивоа на актсри, и тоа: војската, полицијата, 

парламснтарни и нсвладини тсла и организации и судството кое го 

обезбедува владеењето на законог.

Рсформите во војската и иолицијата вклучуваат ниво на активности за 
да се профссионализираат овис актсри. Тоа вклучува развој на културата, 
почитувањс на човековитс ирава во реализирањс на конкрстните задачи и 

подобруваљс на внатрешната структура за поодговорна и техничка 

модернизација.

Реформитс трсба да овозможат граден»е на каиацитет во 
министсрствата и парламснтот за ефикасно и дсмократско владсење. Од 
голсма важност е промовирањето на културата на транспарентност и 

одговорност во донесувањсто на одлуки и контрола на финансиските извори

16: Fluri Philipp and Shalamanov Velizar. Security Sector Reform Does It Work?, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces and George C. Marshall -  Bulgaria, Sofia, 2003 p.243-244
163 Вили: Шаламанов B.. Приктшки во реформите ни безбедноашит сектор во ЕвроГис 
случајот нч БуГари/а. Прспизинцитс ча рсформитс no бсабспносннот ссктор на Рспублика 
Максдонија. Инстнтут за одбранбени и мироини студии м Цен гар за дсмократска контрола на 
иооруженптс сили, Максдонска ризнида, Куманово, 2003. 144
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на воените и полициските сили. Реформите во судството треба да се 
гаранција за владеење на правото. а тоа подразбира поголема безбсдност на 
граѓаните.

Може да се издвојат три цели на рсформата, и тоа:

1. Во делот на војскатш:

- да се направи армијата отчетна прсд демократски избраното 
политичко лидсрство, поради што во спротивно војската 
ирстставува закана за демократијата;

- да сс урамнотсжат ресурсите кои и се иотрсбни на војската со 

потребите на другите сектори на општеството.

2. Ви однос на прилигидувиње кон новото безбедносно опкружување:

- да сс прилагоди големината на буџстот на војската кон новитс 
закани за безбедноста;

- да сс подготви војската за нови мисии, т.с одржување на мирот.

3. Во делот на интернационилизицијита:

■ да се стави војската (делумно) иод меѓународна команда и 

организационн структури;
- да се зголеми способноста на војската да работи со војската на 

другите држави во однос на систсми за оирсма, обука, јазик, 

информираље, команда и контрола (интсроперабилност).164

Во Рспублика Максдонија и покрај тоа што се направени почстните 
чекори од реформите во безбедносниот ссктор, сепак рсформитс 
претставуваат едно релативно ново прашање кое отвара простор за 
понатамошни подобрувања и усовршувања.

Реформитс треба да сс вклопуваат во сдна иоширока општсствена 

рамка, но иритоа не треба да се заборави и политичкиот контскст на 
потснцијалната моќ на државата. Тис треба да создаваат баланс помеѓу 
натпреварувачките барања на функционалните и општествените имиеративи.

16Ј riapAO-ueiuTuipen надзор на сскторит ло бслбедност, начела, мехшшзми и практики, IPU- 
DCAP. Гораграф, Београд, 2003, 54
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Нашата потрсба за интензивирање иа реформитс во безбедносннот 

сектор меѓу другото с детерминирана и од нашата заложба за побрзо 

интегрирањс во евроатлантските структури.165

Сс чини дска безбедносниот сектор се уштс с поврзан со лошите 
навики на партиската контрола на одрсдснм слементи од секторот. Тоа 
создава ироблс.ми во прилагодувањето при што влијас на општеството и сс 

одразува на различни начини. За Република Македонија која нема голема 

демократска традиција главната цел с формирање на безбедносни структури. 

финансираљс, координација на активностите и демократска контрола врз 
иститс.

Бројни сс дискусиите и покрај изразсните политички потрсби да се 
концептуализира прашањето -  „Каков вид безбедносен сектор ни е 

потрсбен"? Понатаму „Какви вооружени сили ни се потребни и за каква 

намсна"?

Разговоритс за рсформитс во одбраната и војската сс интензивираа во 
кризниот период. Прстседатслот Борис Трајковски мораше да новикува 
назад на должност пснзионирани генсрали и да промовира (унапрсди) некои 

пензионирани офицсри во гснсрали. Мирновремената двосмислсност над 

компетенциите помеѓу извршните власти (прстсвдател -  влада -  

министерство за одбрана -  министсрство за внатрсшни работи) и 
несогласувањата што го следеа формирањето на Влада на национално 
единство на инсистирање на мсѓународната заедница, резултираше со 
дезорганизирана команда над безбедносните сили. Постоешс конфузија ио 

прашањето дали со кризата трсбаше да се справува само полицијата или и 

вооружените сили. Кризата сс случи под нејасни правни околности: не беше

165 Гоцеиски Т„ Еден поглед врз реформите на безбедносниот ссктор на РМ, ПредЈпинцмтс 
за рефсфмнтс ио безбсдносниот ссктор на Рспублика Максцонија. Инстнтут за одбранбснн и 
мирошш студни и Цснгар за демократска контрола на иооружените сили. Максдонска 
ризница, Куманоно. 2003, 18
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прогласена воена или вонрсдна состојба, сепак. војската бсшс активирана под 
мирновремени услови.'66

Најголсмиот проблем во пракса доссга се појавува кога има потрсба за 

ангажирање на полицијата н армпјата, бидсјќи сдно лице не издава наредба за 

нивна употреба.

Кризата во 2001 за прв пат ја намстна потребата за тесна соработка и 

координација иомсѓу армијата и полицијата, но недостатокот на искуство и 
волја да се соочат со предизвицитс бсшс очигледно. Првенствено. тоа беше 
за организациониот мандат. Подоцна, конкуренцијата се вртешс околу 

прашањето за тоа која институција с посфикасна во акција.167

Мннистерството за одбрана и министсрството за внатрсшни работи се 

дсл од Владата, додека Претссдателот како врховен командант има влијание 
во ммнистсрството за одбрана. Иако има подобрсни правни решснија кои ги 
појаснуваат деловите на одговорност во Армијата, во пракса сеуштс сс 

појавуваат проблсми.

Претседатслот на Републиката како врховсн командант на вооружегагге 

сили има одлучувачка улога во рамките на раководсњето и командувањето со 

Армијата. Тоа иретставува комилексна н сложсна активност за чие 
остварување освен Претседателот на државата сс ангажираат соодветни лица 
кои придонссуваат за успсшно извршување на оваа спсцифична активност. 

Во рамките на ингерснцните на Претседателот спаѓа и донесуваше бројни 

акги кои понатаму се проследуваат до Министерството за одбрана (ГШ на 

АРМ) заради нивно понатамошно спроведувањс. Оваа соработка јасно ја 
рсфлектира меѓузависноста иомеѓу Прстссдатслот и Мшшстерството.

Но, постојат и ситуации кога сс појавуваат проблсми во спроведување 
на одлуката. Така, на пример, врховниот командант на вооружените сили 

својата одлука директно ја спроведува до началникот на Генералштабот, при 

тоа заобиколувајќи го Министерството за одбрана, т.е. министерот. Ваквата

66 Biljana Vankovska, Defence and Security Sector Governance and Reform in South East Europe: 
Insights and Perspectives. Volume II Macedonia, Moldova. Romania. Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces. Genneva/Belgrade, 2003, p.25

173



практика може да предизвика негативни последици. ако министерот за 

одбрана не се запознае со одлуката на врховниот командант. Министерството 

за одбрана има полно право да ја знас содржината на одлуката, бидсјќи тоа 

дава логистичка поддршка на Армијата. Контрадикторноста се јавува со фак- 
тот шго Претседателот на Републиката е тој што го иоставува Началнмкот 
на Генералштабот, кој пак од друга страна. освен тоа што ги извршува 
задачите од Прстседатслот, добива задачи и од министсрот за одбрана.168

Исто така. бевмо сведоци за честитс разидинувања помсѓу 

Претседатслот и министерството за одбрана т.е. Владага за клучните 

ирашања за реструктуриран>ето на армијата според Годишната национална 
програ.ма за членство (ГНПЧ). Владата има задача да ја изготви ГНПЧ во 
НАТО, но кога станува збор за бројот и големината на армијата, како и за 

нсјзиното опремувањо, Претссдатслот -  со неговото влијание во 

назначувањсго и отповикувањето на гснсрали, посебно Началникот на 

Генералштабот -  индиректно влијас на одлуките. Ова често ги успорува 
започнатитс процеси особено ако Началникот на Генералштабот нс е 
прилагодлив кон новитс иромени.

Агенцијата за разузнавањс с иод директна надлежност на 

Претседателот на Република Македонија, иако Владата има право да ја 

испитува ситуацијата на агснцијата и други иницијативи поврзани со 

нејзината рабо га. Во пракса ова се уштс нс е направено.* 16'7
Агснцијата за разузнавање беше замислена како институција за 

собирањс, систсматизирање и анализирање на сите релевантни информации 

за безбедноста кои ќе им помогнат на другите државни институции да ги 

спровсдуваат своите функдии поефикасно. Сепак, таа се занимава со 

информации кои доаѓаат од странство и кои се релевантни за зачувување на

167 Ibid.. 29-30
161 Пошироко видн: Бакрескн О.. Државните opiuuu и одбршшта. Македонска ризница, 
KvMaHOBO. 2002, 78-79
16'  Vladimir Gjorcski. Problems o f Civil-Military and Inter-Agency Cooperation in the Security Sector. 
Fluri Philipp and Shalamanov Velizar. Security Sector Reform Does It Work?: Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces and Gorge C. Marshall -  Bulgaria, Sofia. 2003. p. 177
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надворешната безбедност. Начинот на кој е позиционирана го покренува 
прашањето дали оваа агенција собира премногу цснтрализирани информации 
и на тој начин концентрира огромна моќ, која е тешко да се контролира. Таа 

повеќе се сфаќа како институција во служба на другите државни тела 

отколку како тело кое извршува одредени задачи. Таа обезбедува свежи и 

релевантни информации, додека државната безбедност е гарантирана од 

други тела. Квалитстот на информациитс е предуслов за уиешно 
ирсвенирањс на кризи/конфликти и заштита/одбрана на земјата и нејзините 
вредности.170

Некои од прашањата на национално ниво кои сс издигнуваат над 

одговорноста и способностите на извршната власт може да бидат 

институционално контролирани од Советот за безбедност на претседателот 

на РМ и/или владата на РМ да иницира предлози до парламентот. За жал ова 
значи дека нема секогаш правна процсдура и тоа мора да биде направено врз 
база на лична проценка, свалуација или жслба.171

Совстот за бсзбедност е тсло кос може да покрсне одредсно прашање. 

но сеиак тоа не е доволно за ефикасно и вистинско водење на процесот на 

донссување одлуки, бидсјќи овој орган не е овластсн да го ирави тоа.
Kora надлежнитс органи ќс констатираат конкрстна закана за 

безбедноста на државата, тогаш целосно е исклучсна варијантата 
политичарите автономно да вршат дополнитслна или двојна евалуација на 

добиените сознанија од надлежните институциии, наместо тоа, своите напорн 

треба да ги насочат единствено кон целосна мобилизација на расположливитс 

рссурси и формулирање на најефикасниот начин за заштита на 
навционалнитс врсдности и интсреси.172 173

10 Biljana Vankovska, Defence and Security Sector Governance and Reform in South East Europe: 
Insights and Perspectives. Volume II, Macedonia, Moldova, Romania, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, Genneva/Bclgrade, 2003, p.28
171 Vladimir Gjoreski, Problems of Civil-Military and Inter-Agency Cooperation in the Security Sector. 
Fluri Philipp and Shalamanov Velizar. Security Sector Reform Does It Work?: Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces and Gorge C. Marshall -  Bulgaria. Sofia, 2003. p. 175
173 Процсс 2002 -  Безбедноста на Репуолика Македонија, Кабинет на Прстссдатслот на РМ. 
Скопје. 2002,18
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Во однос на поиисоката одговорност и евалуација, трите главни 

бсзбедносни институцни (претседателот на Републиката, Владата со 

соодветните рссори за одбрана и безбсдност и Агенцијата за разузнавањс) 

имаат обврска кон Парламентот, кој има сонствена одговарачка комисија. 
Регуларните барања за објавувања обично се случуваат еднаш годишно и од 
врсме на врсмс (воглавно ако има проблсм кој е изложен во медиумитс. Но 
овдс треба да сс истакнат одрсдсни разлики бидејќи ова е т.н. редовсн 

извештај на едалуадија кој нема никаква врска со перманентна координација, 

размсна на информации, загрозуваљс на свалуацијата и одредсни мсрки 

прсвземени против нив. Ова полс, како многу од структурираните 
парламснги дснес (кои се поспори во донесувањето одлуки и работењето), 
можс едвај да биде следсно бидсјќи опасностите се повеќе изнснадни и трсба 

брза рсакција, посебно ако парламснтот нс поседува каква и да с моќ.

Собраиието како носител на законодавната власт треба поенергично и 

поцврсто да ја применува оваа негова првенствсна функција. 

Карактеристично за парламентарните системи е остварување контрола во 
ситс ссгменти на човсковото живеење. Огтука, сс јавува потреба од 
зајакнување на неговата контролна функција во одбраната, а со тоа и 

зајакнување на цивилната контрола врз Армијата. Уставот јасно ја 

опрсделува надворсшната воена задача на вооружените сили на која обично 

се глсда како на гарант дска тие ќе бидат држани на страна од внатрешната 
политичка сцена. Интеракцијата на општествсните и на надворсшните 

(регионални и мсѓународни) фактори не само што го опрсделува концептот 
на безбсдноста туку ја опрсделуваат и улогата на војската u на полицијата.

Одговорот на ирашаљето „Кој ја има контролага на одбранбената 

политика?“ е главен критериум и индикатор за стеиснот на зрелоста на 

демократско-цивилната контрола над војската.17'
Владата на Реиублика Македонија с носител на реформите во ситс 

сектори на државага. Процесот на рсформи треба да се насочи кон

1 ' Бакрески О Државншпе орѓини и одбршшта, Македонска рнзница, Куманоно, 2002.171
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реформа/адаптација на некои елементи, креирање на нови слементи и 

растурање на други, како и хармонизација на взаемни функции и процедури. 
Лесното средувањс на тис процеси бара успешно мснаџирање и станува дури 
и покомплексно ако не с поткрепсно со доволно човечки, финансиски, 

временски и други ресурси. Како послсдица на тоа потребни се знаеље и 

мудрост од страна на извршната власт за да сс постигне целта во овој 

контскст.

Владата со своите рссори за внатрешни работи и одбрана ги открива 
евентуалните закани и предлага мсрки за нивно решавање. Овие двс клучни 

мшшстерства имаат свои истурсни сегменти на локално ниво. Интересен е 

фактот што иовсќс органн за одрсдени активности на локално ниво немаат 

восиоставено процсдури за координација на тоа ниво.

Значи, во услови на итнн случаи и природни катастрофи (пожари, 
моилави, болести) има ситуации каде не е јасно кои се процсдурите за 
делуваље на меѓу-министерските агенции со различна одговорност и 

постапка.

Министерството за одбрана е орган кој е клучен во остварувањсто на 

одбраната. Како гаков потрсбно с да се оспособи за сфикасно остварувањс 
на функциитс на државен орган на управување, да ја крсира и да ја извршува 
иолитиката на одбраната и да ја остварува цивилната контрола над Армијата. 
Цивилната контрола трсба да обезбеди гаранцмја дека Армијата, во какви 

било услови ќе ја зачува нејзината уставна улога и место во бранењето на 

националната одбрана и бсзбсдност.

Цивилно-воените односи во министерството за одбрана не го надминаа 
ирашањсто: кој с поважсн цивилниот или восниот персонал? Во последните 
неколку години има значаен прогрес, но кога сс работи за клучните области 

како што се подготовка на планови и проекти за развој на одбрапбена 

стратегија, менаџмснт на персоналот итн., офицеритс сметаат дека тоа с
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нивна одговорност, а цивилитс пак обратно. На крај секогаш сс наоѓа 

компромис но тоа не е вистински одбранбсн менаџмент.174

Посебен сегмснт во цивилно-восната соработка што трсба да се 

развива е транспарентноста на министерството за одбрана и армијата во 
нивните контакти со медиумите и парламентот. Ова треба да бидс рсшено со 

воведувањс на транспарентен систем за планирањс, програмирањс и 

буџетирањс на одбраната. но со поголсма улога одиграна од страна на 

пратеницитс, медиумитс и невладините организации преку нивното барање да 

знаат што се случува во министерството за одбрана и армпјата.

Најголем проблем во областа на цивилно-восната сорабогка лсжи во 
традицијата на организацијата на државната власт и во се уштс 

неимплементирањето на модерен систем за менаџмент на органите на власта. 

Надминуван.ето на овој проблем е можно само со меѓусебна соработка мсѓу 

целата засдница и органите на власта и со системска и перманентна едукација 

на псрсоналот во органите на власта, како и со мсдиумска кампања на ниво 
на цсла заедница.17'

Експсртите се сложуваат дека иостои правна празнина во однос на 

координацијата помеѓу службите и телата кои се занимаваат со информации 

за внатрешната бсзбедност и одбранбенитс процснки на зс.мјата176 и јасно е 

дска слабата страна е недостаток на иодоследни и иостојани канали на 
комуникација и соработка иомсѓу Агенцијата, соодвстнитс министсрства 
(внатрсшни работи, одбрана и надворешни работи), владата. претседатслот 
на рспубликата и парламентот.'77

ПЈ Vladimir Gjorcski, Problems o f Civil-Military and Inter-Agency Cooperation in the Security Sector. 
Fluri Philipp and Shalamanov Velizar, Security Sector Reform Does It Work?: Geneva Centre for die 
Democratic Control of Armed Forces and Gorge C. Marshall -  Bulgaria, Sofia, 2003, p. 178 
1,5 В.Ѓорески: Дали ce реализираат рефор.иите no безбедносниот сектор, Предизвиците за 
реформите во безбедносниот сектор на Република Максдонија, Институт за одбранбени и 
мироини студпп ii Центар за демократска конфола на вооружените силн, Македонска 
пизннца. Куманоио, 2003.50-51

Алекса Стамснковски. Основи на разузнави/нето. Ѓурѓа, Скопје, 1999. 233 
11 Biljana Vankovska, Defence and Security Sector Governance and Reform in South East Europe: 
Insights and Perspectives. Volume II. Macedonia, Moldova, Romania. Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces. Genncva/Belgrade, 2003, pp.28-29
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Од сдна иницијална анализа на состојбитс и проблсмите во 

функционнрањето на различните безбедносни актсри може да сс констатира 

дека почнувајќи од извршителите на законодавната функција, вклучувајќи ги 

актерите, кои се авторизирани да употребуваат сила во извршувањето на 

своите функции (МВР, MO, АРМ), па оние кои имаат функција на 
менаџирање на безбедносниот сектор и негова контрола и правосуднитс 

мнституции, ќе се соочуваат со предизвици вс> извршувањето на функциите 
што ќс произлезат од реформите во безбедносниот сектор а особено поради 

нсдостатокот на цивилни експерти за одбранбените прашања.18

Реформите кај цивилната и воената компонента прегставуваат 
вистински предизвик и приоритет за нашата држави. Отгука, едсн од 
основните услови за успешно спровсдување на реформитс е воспоставување 

на ефикасна комуникацнја помсѓу цивилниот и воениот сектор, која може да 

ја зајакнс довсрбата помеѓу овие двс компоненти и позитивно да се одразн 

врз динамиката на реформите.

1,3 Л. Георгиева: Ексиершскиша формицији и одбршшиш на Реиублики Максдопији: Сосшојби 
и потреби, Современа максдонска одбрана. вол.Ш. бр.7. јуни 2003.104
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ВТОР ДЕЛ

I. НАЦИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

1 СЕВЕРНОАТЛАНТСКА ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА -  НАТО

Северноатланскиот договор е политичка рамка која е моделирана да 

спречи или да одврати агресија. Алијансата предвидува соработка на воен. на 
политички и на економски план. Бсзбедноста и мирот не се темслат на 
восната моќ туку на политичката комнонента.

Почетоците за формирање на НАТО датираат уштс од август 1941 

година. во екот на Втората светска војна, кога прстседатслот на САД Рузвслт 

u британскиот премиср Чсрчил, издадоа Декларација за засдничкитс 
принципи на своите народи, насочена кон повоената состојба, а иозната како 
Атлантска повелба. Оваа новслба ги истакна нивните аспирации за 
мсѓународна соработка и восиостави кодекс на однесувањс базиран врз 

почитување на суверенитстот и правото на самооиределувањс.17''

По завршувањето на Втората светска војна, Западна Европа се 

соочувашс со голем број проблсми. Таа скономски бешс исцрпсна и сградаше 

од уништсниот морал и од внатрешната политичка спабост. За разлика од 
западноевропскитс држави, Советскиот Сојуз но војната создаде армија која 

се закануваше да доминира со сите држави во Централна и во Источна 

Евроиа. Западнитс лидсри во тој период беа сдинствсни во размислувањата 

дека политиката на СССР му сс заканува на меѓународниот мир и безбедност. 

Остварувањс супериорност во повеќе држави во Источна Европа. 
претставувашс закана за државите кои гравитираа во Западна Европа. Овис 

настани го прсдизвикаа потпишувањсто на Договорот во Данкирк помеѓу 

Велика Британија и Франција, кој ги обврзувашс на заедничка одбрана од 

агресија. Во 1948 година САД го промовираа Маршаловиот план, со кој на 

нациитс од западна и од јужна Европа им се даваше економска иомош, но иод 
услов тие да сорабо гуваат мсѓу себе и да сс ангажираат во шшното заедннчко 179

179 THE NATO HANDBOOK. 5<Ѓ Anniversary Edition, Office of Information and Press, NATO-1110 
Brussels, Belgium, 1998, p.l 1
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приближување. Всднаш потоа Вслика Британија, Франција н земјите на 

Бенелукс заклучнја дска с невозможна адеквагна противтежа против Совет- 

скиот Сојуз без соодветната поддршка од страна на САД. Тоа значеше 
отпочнување преговори со САД и со Канада, за една поширока колективна 
одбранбена спогодба. Така, на 04.04.1949 годнна во Вашинггон бешс 
потпишан Северноатлантскнот договор.|Ѕ"

Северноатлантскиот договор, потиишан во Вашинггон во 1949 година е 

основа за формирање на НАТО како сојуз за колективна самоодбрана во 
рамките на Повслбата на ООН. Овој воен сојуз го формираа 12 државн, и 
тоа: САД, Канада, Велика Британија, Франција, Белгија, Лукссмбург. Холан- 
дија, Данска, Исланд, Италија, Норвсшка и Португалија.

Во досегашното шсстдедениско постоење оваа супранационална 

организација минува низ пет развојни фази. Првата фаза заиочнува во 1949 и 

трае до 1956 година. Во овој врсмснски интсрвал земјитс кои го ставиле 
парафот на северноатланскиот договор сс обидуваат да изградат ефикасен 

систем за одбрана и сс разбира да најдат солуција за проблсмите кои се јавилс 

на безбсдносно-политички план. Во 1952 година Алнјансата добива 

засилување претставсно во новите членки Грција и Турција кои се наоѓаат на 

исклучително важно стратегиско место. Во 1955 год. СР Германија му 
пристапува на ова „безбедносно семејство“. Втората фаза трае до 1967 
година. Неа ја карактеризира интензивирањето на нсвоената соработка u 

аолитичките консултации. Денес консултациите значат живот за Алијансата. 

Земјите-членки сс консултираат и кога е во прашањс обликувањего на 

националните политики. Периодот од 1967 до 1991 година е период посветен 
на изнаоѓање на решснија на актуелнитс проблсми и осгранување на 
главните причини за тензија меѓу Западот и Истокот (дихотомната поделба 

која е се поприсутна). Во овој псриод карактеристично е приклучувањето на *

1ЅП Страннтс во овој Договор ја потврдуваат својата верба во целнте и во прннципите на 
Повслбата на Обединетитс нации и својата жслба да живеат во мир со ситс народн u владн. 
Тис сс решсни да ги зачуваат слободата. заедничкото наследство м цившшзацијата на свонтс 
народи засновани врз принцшштс на демократијата. личната слобода и владссн.ето на 
правото. Тие сс рсшени да ги обсдинат своитс нанори за колектнвна одбрана н за зачувувањс 
на мнрот и бсзбсдноста. Договорот стапи во сила на 24 август 1949 година.

181



Шпанија во 1982 година. Иако Берлинскиот ѕид кој некогаш го 

симболизираше (не)единството мсѓу Западен и Источен Берлин беше 

срушен, сепак, не претставуваше крај на барисрите. Во тек е формирање на 

нов ѕид кој с ноставен многу поисточно, а некои го нарекуваат шенгенски. Во 

1990 година Западна и Источна Германија се соединија и со гоа новага 
обединета Германија ја замени Западна Германија како членка на 

Алијансата. Чствртата фаза е претпознатлива со процесот на проширувањс 

на НАТО во 1999 година, кога, Унгарија, Полска и Чешката Република беа 

примени во полноправно членство. Петтата фаза е карактеристична по тоа 

што во оваа фаза се случи најголемото ироширување во историјата на 
Алијансата. На 29 март 2004г. седум држави и формално пристапија во 

Алијансата, и тоа: Бугарија, Естонија, Латвија, Литванија, Романија, 
Словачка и Словенија.

Последното пстто проширување на Алијансата нема да биде послсдно. 

Моментално три земји (Албанија, Хрватска и Македонија) се дел од МАП -  

процесот (Membership Action Plan -  MAP) кој e дизајниран да им иомогне на 

земјите -  аспиранти за члснство да ги исполнат НАТО стандардите и да се 
подготват за можно идно членство.

НАТО е регионална организација формирана да им обезбедува на 

структурите политичка и восна соработка за целите на Северноатлантскиот 

договор. Политиката на НАТО развивана во текот на Студената војна, сс 
базнраше на начелото дска нсјзинитс членки мора да одржуваат адекватна 
одбрана за да одвратат од агресија и доколку оваа закана/застрашување не 

успее, да го зачуваат нивниот територијален интегритст и да воспостават 

мир.181

Со колапсот на Источниот блок и колапсот на комунистичките земји, 
НАТО доби нова улога. Но како што се појавуваа новиге опасности од 
етнички и религиозни тенденции на периферијата на поранешниот СССР, 
Југославија и Чехословачка, причинитс за одржување на НАТО се

181 NATO Handbook. 2001 Office of Information and Press, NATO - 1110 Brusseles - Belgium, pp. 10-25
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зацврстуваа. НАТО беше најимпресивниот институционален уснех на 
Западниот блок во текот на Студената војна.

Соочен со можноста за негова маргинализација или повлекување од 
политичката карта, НАТО тргна кон негова трансформација. Во тоа му 

иомогна неговата репутација како победник во Студсната војна и имиџот на 

органнзација која шири стабилност што му овозможија да добие нови задачи 
и го направија привлечен за многу други држави од Централна и од Источна 
Европа.182

Во децсниите на источнозападната конфронтација, Аглантската али- 

јанса ја демонстрираше својата способност за правење внатрешни промсни: 

постспено проширување; модифнкации на националнитс обврски и сл.183 184 
НАТО, на пример, се држсше доста строго во тој процес и покрај 

изготвувањето на дстални студии за прашањата околу проширувањсто, со 

што си овозможи ситуација во која самиот Пакт ќе можсшс да ја диктира 
брзината на приемот на нови членки.

1.1 ТРАИСФОРМАЦИЈАТА HA НАТО

Во периодот по Студената војна, сс појави нова Европа, со поголема 
интегрираност и со развисна евроа-глантска безбедносна структура, во која 

НАТО игра централна улога. Притоа, Алијансата игра централно место во 

напорите за воспоставување нови шсми на соработка и заемно разбирање 

ширум евроатлантскиот регион и прави заложби за нови и суштински 

активности во интерес на иошироката сз'абилност.'и
Значењето на таквата ориентација на НАТО треба да сс согледува низ 

општите карактеристики на процесот на диструбуција на моќта кој се уште 

трае, како и низ нроблемите на транзициониот иериод со кој е зафатен 

речиси половината од европскиот континент. Имено, во тек е голсмо

182 Teokarević Ј., i Milinkovič В.. Bezbednost Evrope i Širenje NATO-A, Institut za evropske studije. 
Beograd. 1998. 36
183 Consequences o f the Madrid Summit on Security and Stability in Europe. NATO Defence College, 
Rome. 1998, 104
184 The Reader's Guide to the NATO Summit in Washington 23-35 April 1999, The Aljance's Strategic 
Concept. Office of Information and Press NATO, Brussels, p.47
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поместувањс, особено на планот на воената моќ мсѓу некогашните свропски 

и свстски снли, кое сс манифестира во разградбата на општсствсно -  

политичкигс состојби што беа создадени како рсзултат од исходот на 
Втората свстска војна.

Низ својата историја НАТО еволуирашс повеќс паги, земајќи ги 

иредвид променетите околности. Во 1990 година. по состанокот на шефовитс 

на држави и влади на земјите члснки на НАТО кој сс одржа во Лондон, 

започна процесот на трансформација на Алијансата. Следнитс состаноци, во 
Рим во 1991 година, во Брисел во 1994 година, во Берлнн во 1996 година, во 
Прага во 2002 година и во Истанбул 2004 година, покажаа дека НАТО ја 

ирисиособува целокупната своја стратсгија во согласност со промснитс на 

стратегиската околина.

Првиот јассн чскор кој што го наирави НАТО после Студената војна 

дојде на Лондонскиот Самит во јуни 1990 година. На состанокот челницнтс и 
нивнитс влади ја доиесоа „Лондонската дскларација" -  документ кој ја смени 

ириродата на НАТО јазикот кон Варшавскиот Пакт. Лондонската 

дскларација им овозможи на земјите од исток кои беа довчерашни 

иротивници на НАТО, да воспостават редовни дипломатски односи со НАТО 

и да се стремат кон нов однос базиран на соработка.
Присиособувајќи се кон новонастанатата состојба во светот и заради 

доизградување и усовршуваље на сопствената структура, НАТО прсзеде 

неколку чскори во контскст на општитс промени во глобалното 

опкружувањс. Тие чекори се содржани во одлуките кои произлсгоа од 

Самитот во Рим во 1991 година, кога НАТО конкретно расправаше за 

смислата на натамошниот оистанок и дсјствувањето на Алијансата во услови 
кога нс иостои Варшавскиот договор. Со Римската декларација се нагласува 
дека со распадот на биполарноста настаиил период на изградба на нова 
бсзбедносна архитсктура која би се базирала на кохабитација u сестрана
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соработка на веќе постојннтс интсградии на свроаглантското подрачјс 

(КЕБС/ОБСЕ, ЕУ. Советот на Европа) со НАТО.185

Патот на трансформација продолжи на 20 октомври 1993 година кога 

министриге за одбрана на НАТО се срстнаа во Travemunde и го усвоија 

концепгот познат како ..Партнерство за мир“, кој бешс прифатсн од 
секретарот за одбрана на САД Les Aspin и потврден како рамковна иолитика 

за формално усвојување на самитот во јануари 1994 година.

Прифаќањето на Партнерството за мир во јануари 1994 година на 

Самитот во Брисел беше цснтрална точка за продолжување на виталноста на 

Алијансата. Во ова време НАТО се соочи со два длабоки проблсми: прво. 
подслсност околу проширувањето и второ. никој не можсше да каже која ќе 
бидс цената на Алијансата од новото проширување. Паргнерството за мир ги 

реши двата проблсми и ја даде цслта на НАТО. а тоа е проектирање на 

стабилност во Централна и Источна Европа, со што се отвори простор за 

присм на нови члснки.186

Вака замисленото Партнерство за мир бара од државитс да работат 
кон постигнување интероперативност со силитс на НАТО, да ги дслат 

трошоците за мировните и хуманитарните операции, но во основа тоа не е 
гаранција за обезбедување какви било цврсти безбедносни граници на зсмјите 

членки на ПзМ. И покрај тоа ПзМ постигна две големи цели. Тоа ги иривлече 

сите земји членки на ОБСЕ. вклучувајќи ги оние од Централна и од Источна 
Европа, како и традиционално нсутралниге држави, Австрија, Финска, 
Шведска и Швајцарија, да бндат дел од програмите на НАТО. Партнерството 
исто така обезбеди функционални програми за задоволувањо специфични 

потреби, наместо да функдионира како обичен форум за консултации.18'

|Ѕ5 О Бакрсски, Придвижувањето на РМ кон NATO и потребапш за координација на 
актичностште на национално ниво. снисание: „Современа максдонска одбрана". 
Министерство за одбрана. бр.8. Година III декември. 2003. 66-67
186 Nelson М.. NATO Officials Back Plan for Closer Ties with Ex-bloc, Wall Street Journal, 22-23 October 
1993
ш Nick Williams. Partnership for Peace: Permanent Fixture or Declining Asset'!. Survival 38/1 Spring 
1996. 102
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Покрај одбранбенитс рсформи, како клучно прашање на програмата 

ПзМ и на меѓународниот поредок сс разгледува и пошироката рсформа на 
безбедносниот сектор. Одбранбенитс рсформски програми греба да 

обезбедат повеќе транснарснтност, интерсшеративност за учсство во 

мултинационални вежби и операции и целосна демократизација во 

одбранбената сфера, вклучувајќи модсрна практика на демократска и 

цивилна контрола практично во ситс земји члснки на ПзМ врз база на 
самодиференцирање.

Многу нрашања во врска со улогата на НАТО сс отворени и 

актуелизирани по повод Самитот на лидсрите на земјите члснки на НАТО, 

одржан во јануари 1994 година во Брисел. На овој Самит беа разгледани 

прашањата и за иднината на Северноатлантскиот совет во новите европски и 
светски околности. Во цснтарот на вниманието беа идните односи со Русија и 
порансшнитс членки на Варшавскиот договор.""1

Процесот на ироширување на НАТО с гснсрално ирифатсн како 

работа „кој, што, кога, каде и како“ наместо „можсби и нскогаш“.

Ако е така тогаш зошто многу скспсрти истражувајќи ro НАТО 

проширувањето се на мислењс дека сегашните членки ќс бидат на ризик 
поради недостатокот на слични вредности? Од друга страна може да сс каже 
дека проширувањето на НАТО секогаш било во контекст на охрабрување. 
промовирање и ирсдизвикување на демократски грансформации.

Трансатлантската Алијанса е стабилна врска и покрај многуте 

еиизодни кризи, верното држење во постстудената војна, светот на 
нссигурност, нестабилност и нсдостатокот на засднички непријател. Сеиак, 

можебн е точно дека „Западот" никогаш не бил едно и поради тоа никогаш 

нема да бидс сдно во сериозност со стаиување на нови земји членки од 

Централна и Источна Евроиа.185

Cu re дилеми околу големината на НАТО, фактите, аргумснтитс околу 
природата на Европската безбсдност, иднината на Алијансата, * 5

'*8 Mićović V.. Globalizucija i novi svelski poredak, Čigoja štampa, Beograd, 2001,101
l5'; Bronsione A.. European Security into the Twenty-first Century, Beyond Traditional Theories of
International Relations, Ashagaie, 82
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алтернативниот изглед после Студената војна и кој се има право да биде 

вклумен во безбедносната заеднида на НАТО, се решени со „Студијата за 
проширувањс на НАТО“.

Студијата заклучува дска проширувањето на Алијансата значително 
ќе допринесе за иоголема стабилност и безбедност на ситс земји во 

евроатлантската област. Тоа ќе ги охрабри и поддржи дсмократските 

реформи вклучувајќи го и восиоставувањето на цивилна дсмократска 

контрола врз вооружснитс сили. Тоа ќе ги помогнс моделите и навиките на 
соработка, консултации и нзградба на консензус кои што ги карактсризираат 

добрососедските односи во цслата евроатлантска област. Тоа ќс ја зголеми 
довербата мсѓу државитс и ќе ја зајакне тенденцијата кон интеграција и 

соработка во Европа. Дополнително, гоа ќс ја зајакне способноста на 

Алијансата да допринесе за европската и меѓународната безбедност н да ги 

поддржи мировните опсрации на Ободинстите нации и ОБСЕ и да го зајакне 
и прошири трансатлантското партнерство.1'*’

Значи, проширувањето на НАТО треба да придонесе за унапредување 

на безбедноста на cu re држави на северноатлантското подрачје со:

- поттикнувањс и поддршка на демократските реформи, вклучувајќи 

ја цивилната и демократска контрола на војската; 
иогтикнувањс на новитс членки на Алијансата на соработка, 

консултации и консензус со кои се карактеризираат односите меѓу 

постојаните членки на Алијансата;

нагласување на заедничката одбрана и ширење на предностите и 

зголемување на транспарентноста во одбранбеното планирање и 
воените буџети, најавување на веројатноста за појава на 
нестабнлност шго може да се создаде со остварување само на 

сопствсна одбрана;

- зајакнување на способностите на Алијансата за подобрување на 

европската н на меѓународната безбедносг, вклучувајќи ги и 9

i9° NATO Handbook, 2001 Office oflnformation and Press, NATO - 1110 Brusseles - Belgium, p.62
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мировните активности преземани од страна на ОБСЕ и Советот за 

безбедност, како и други нови мисии итн.ж 

Студијата за ироширувањс од 1995 година, сеиак, нс обсзбеди целосен 

список на критериуми за членство и така не ги идентификува потенцијалните 
нови члснки, ниту пак распоредот.* 192 *

Иницијативите од Бриселскиот самит беа реализирани на Самитот во 

Берлин во јуни 1996 година. На овој Самит беа дадени поголеми овластувања 

на Воениот комитет на НАТО во реорганизирањето на воената команда во 

Алијансата, како и нсјзино приспособување кон безбсдносната состојба во 
Европа.141

Во 1997 година се случија неколку важни иастани за Алијансата. Првиот 

беше на 27 мај 1997 година, кога лидери на земјите членки на НАТО и 

рускиот претседател Борис Јелцин потпишаа Основачки акт за заеднички 

односи и соработка на полето на бсзбсдносга меѓу НАТО и Руската 

федерација. Вториот настан се случи неколку дсна подоцна на 30 мај 1997 
година во Синтра, Португалнја, каде беше формлран Евроатлантскиот 

партнерски совет (ЕАПС), наместо дотогашниот Северноатлантски совст за 

соработка (САСС).

Пресвртницата која се случи во 1997 година доаѓашс од самата Европа. 

Тоа бса Варшава, Прага и Будимпешта кои го видоа клучот за иднпте 
правнла на НАТО во псриодот на проширување на западната безбедносна 

засдница.
На Мадридскиот самит, одржан во јули 1997 година194, претссдатели и 

премиери на зсмјите членки на НАТО донесоа важни одлуки како дел од

1,1 Study on NATO Enlargement, September. 1995, p.2
192 Croft S., Redmond J„ Rees G., and Webber M., The Enlargement of Europe, Manchester Univerity 
Press. Manchester and New York. 1999. 36
|ч' Види: Бакрески O.. ДржавншTie opžatiu u одбраната, Максдонска ризница. Куманово. 2002, 
90
194 И покрај тоа што критсрнумите за приклучување во НАТО, во правна смисла се 
нсдвосмпслено утврдени во членот 10 на Севстноатлантската спогодба. која опредслува дека 
поканетата држава мора да бидс од Европа п трсба да бидс способна да гп сироведува 
начелата од спогодбата и да иридонссува кон бсзбедносга на севсрноатлангското подрачјс, 
на Самптот кој беше одржан во Мадрид 1997 година од членките на НАТО и кандндатите за 
членство. се потврднја два основни критсриумн. и тоа: волјата и способноста за исполнувањс
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нивната цел за засилување на мирот и стабилноста во евроатлантскиот 

рсгион. На овој Са.мит бса поканети Чешката Рспублика, Унгарија и Полска 
да започнат разговори со НАТО.

По оваа одлука во ссснта 1997 година НАТО започна преговори со 

секоја од поканститс земји, а протоколнте за прием на трите земји беа 
потнишани во декември 1997 годнна. Овие протоколи за прием бса 
ратификувани од сите 16 сојузници во согласност со нивните процедури како 

и од страна на новите членки. Трите земји формално и се приклучија на 

Алијансата во март 1999 година.№

Мадридскиот самит исто така маправи чскор напред во зајакнувањето 
на односитс н соработката со Заиадносвропската унија (ЗЕУ).196 Улогага на 
Западноевропската унија се гледаше во јакнењето на оператнвната 

способност како и во развивањсто на военнот аспскт на свропската 

безбедност. Денес, ЗЕУ е трансформирана во заедничката безбедносна и 

одбранбена политика на ЕУ.

На Вашингтонскиот самит на НАТО, одржан во април 1999 година. 
лидернтс на 19-тс земји членки усвоија нов стратегиски концепт според кој ќе 

сс раководи Алијансата во годините што доаѓаат.147 Лидсрите на земјите 

членки на НАТО, на Самитот одржан во Вашингтон одлучија да ги 

реафирмираат принципите од Мадрид и натаму да го унапредуваат процесот 

на проширувањето. За таа цсл го усвоија Акдиониот илан за члснство.198
Донесувањсто на Акциониот план за членство (АПЧ) им помогна на 

земјите асиирантн за членство во НАТО да ги зајакнат и фокусираат нивнитс * 146

на одговорноститс и обврските од членството. определени во Студијата за ироширување на 
НАТО. претставува иредуслов, државата кандндат воопшто да се разгледува и оценката и 
одлуката на сојузот НАТО за тоа. вклучуван>ето на одрсдена држава да е во заедннчкиот 
политички и сгратешки ингерсс на целокупниот сојуз u да иретставува придонес кон 
зајакнуваљсто на целокупната свропска сигурност u стабнлност.
™ NATO Handbook, 2001 Office of Information and Press, NATO - 1110 Brusseles - Belgium, p.63
146 THE NATO HANDBOOK. 5C/h Anniversary Edition. Office of Information and Press, NATO-1110
Brussels, Belgium. 1998, p.18
197 Пошироко за докумснтнтс што сс донесони на овој самит внди во: The Reader's Guide to the 
NATO Summit in Washington (23-25 April 1999), NATO Office of Information and Press. Brussels. 1999 
l9S Membershir Action Plan. United States Information Agency. Washington DC. April 1999
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подготовки за достигнување на целитс и на приоритетитс зацртани со 
Планот.

Со АПЧ на земјитс кандидати им со нудат конкретни информации и 

совоти од НАТО во врска со нивните подготовки насочени кон достигнувањс 

на идното члснство. Планот нуди голсм орој активности чија цел с да сс 

зајакне кандидатурата на сите заинтересирани земјн.199
Клучни слементи на Акциониот план за членство се:

годишните национални програми, што ќс ги покриваат 

политичките, економските. одбранбсните, безбедносните и 

правнитс асискти на подготовките за члснство; 

повратнитс механизми со кои ќе сс консгатира прогресот во 

подготовките, вклучувајќи политички и тсхнички совети, како и 
оцсни што ќе ги дава Северноатлантскиот Совст; 
процесот „чистилиште44 („kliringhouse") што ќс ја координира 

помошта на НАТО и земјите члснки и

зајакнување на одбранбеното планирањс, што во себе ќе 

вклучува и анализа на остварувањето на договорсните 
планирани цели, особено оние што се однссуваат на воените 
подготовки на асиирантмте за члснство.200

На прашањето каков трсба да бидс новиот Сојуз, одговорот може да го 
најдемс во докумснтот Комунике на Вашингтонскиот самит во кој стои: Овој 

сојуз ќс биде поголем, поспосебен и пофлексибилен, задолжен за колективна

1,1 АПЧ не е замсна за програмата Партнерство за мир. Учсството на земјитс кандндати во 
ирограмата ПзМ и нсјзнниот Процсс за преглед u планнрање (ПАРП) се приспособени кон 
ннините потребн. Целосното учсство во ПзМ/ПАРП с од суштннско значсњс за земјите 
кандндатн затоа што ја развива нивната интеронеративност со НАТО -  силите и ги 
иодготвува ннвните воени структури и капацитсти за можното идно членство, Како и во 
случајот на ПзМ ирограмата, АПЧ се вод» но принципот на слободен избор: зсмјитс 
асииранти можат иепречено да изборат елемснти од АПЧ според нмвнитс нацнонални 
ирнорнтети и околности. Во осиова треба да бидат оифатени нолитичките, скономските. 
восно-одбранбен1пс. рссурсните. безбедносните п правнитс прашања. Тив ги зацртуваат 
HIII1IUITC цели, задачи и работни иланови. Земјито члснки мораат да ги ажурираат овнс 
програмн секоја година, но тие можат да сс смснат и во бнло кој друг момснт. НАТО го 
слсдн наирсдокот кој го иостигнал секој аспирант иосебно п нудн политнчки и техннчки 
совети.
"°0 Славески С., Ниционшишти безбедност на Република Македонија и евроатлантскшTie 
интеграции, Диги иринт -Сконјс. 2003, 95
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одбрана и способен да превземе нови мисии, вклучувајќм и учество во 

ефективна превснција на конфликти, како u актнвно заложување во 
раководењето со кризи, вклучувајќи и кризнн ситуации.201

НАТО дозволи сите држави да влсзат во преговори со него преку 

Советот на северноатлантската организација и потоа иреку nporpaMa'i'a 

Партнерство за мир. НАТО им дозволи на зсмјите аспиранти да развијат 

програми за само-диференцпрањс. Ова нм овозможи на тне земји кои беа 

волни да станат членки на НАТО да развијат сопствени страгегии како би ја 
докажалс нивната способност да станат членки на Алијансата. Во прилог на 

ваквото докажување повеќс држави кандидати за членство во НАТО 

размислуваат да започнат поинтензивна соработка за споделувањс заедничко 

искуство и за вклучување на заеднички напори за побрзо членство во НАТО.

Во таа насока, министрите за надворошни работи на земјите 
кандидати, на 19 мај 2000 годнна, сс сретнаа во главниот град на Литванија и 
ја формираа таканаречсната „Вшшус група".202 203

Вилнус групата (В-10)21” сс состанувашс рсдовно, на различни нивоа. 

нретссдатсли на држави и влади, министрн, амбасадори, експерти, ири што се 

размснуваа нскуства околу прогрссот на Акциониот план за членство во 
НАТО, се соработуваше на полето на одбраната и се расправаше за начините 
на зајакнување на нивната улога.204 *

НАТО после терористичките наиади врз САД во 2001 г. се соочи со 

нови предизвици. Едсн дсн но терористичките напади на Њујорк и 

Вашингтон, Северно-атлантскиот совет им загарантира на САД2"3 дека

‘01 The Reader's Guide to the NATO Summit in Washington, 1999, p.13
:02 Членки на оваа rpyua беа: Албанпја, Бугарија, Есгонија, ЈТатвнја, Литианија, Македоиија. 
Романија. Слоиачка, Слоиенија н Хрватска, која ii сс прпклучи на групата подоцна, во мај 
2001 година.
203 На самнгот во Прага седум зсмјп од оваа група добија покаиа за члснство.
:а! Пошироко види: Славески С., Националпати бчз6,:дност на Република Микедонија и 
евроатлиитските интеѓриции, Диги принт -Скоије, 2(Х)3.97
:"ѕ Борбата upornu терорпзмот после тсpopистичкпто иаиади од 11 ссптември САД ја 
прогласи како глобална војна. Со тоа ги повика сојузници ге заеднички да сс сирогистават на 
новите нредизвици н отворено да влезат во копфрон гација со ваквнте аснметричнп закани.
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неговите НАТО сојузници сс спремни да ја дадат поддршката2'16 што може да 

се бара од нив како последица на овие дејства, што е во согласност со членот 

5 на Вашингтонскиот договор од 1949 година.20’

Во носмври 2002 година се случи голсм настан за НАТО. На Самитот 

во Прага на седум држави им бса уиатени покани за да ги заиочнат 

разговорите за ириклучувањс кон Алијансата. Во однос на приемот на нови 

члснки, упатени бса покани до Бугарија, до Естонија, до Латвија, до 

ЈТитванија, до Романија, до Словачка и до Словенија.* 207 208

Земјите кои нс добија покана за членство, многу брзо по Самитот во 
Прага превзедоа активности за формирање нова груиа. Република 
Македонија иницираше формирањо на таканаречена „Охридско-јадранска 

група“ што треба да го користи стекнатото искуство од „Вилнус груната" и да 

им овозможи на земјите члснки од таканарсчениот „Западен Балкан" да 
добијат покана за членство на следниот самит на Алијансата. По нсколку 
консултативни состаноци члснките иа групата потиишаа Повелба во Тирана 

со што ја формализираа нивната соработка.2"9 210 САД изразија интсрес да ја 
иоддржат оваа група и да лобираат за земјите аспиранти. Kora сс знае која с 

улогата на САД во ироцесот на проширувањето, тогаш оваа поддршка трсба 

да се смета за значителна.21и
На Самитот во Истанбул одржан на 28 и 29 јуни 2004 г. бешс потврдена 

вредноста на трансатлантската врска како основа за колективната одбрана на 
Алијансата и суштествен форум за безбедносни консултации помеѓу Европа 

и Северна Америка.211 Исто така на Самитот во Истанбул бсшс усвоена нова 

„Истанбулска иницијатива за соработка" (“Istanbul Cooperation Initiative”) за

0̂6 За ирв пат НАТО Алијансата формално сс повика на члснот 5 како одговор на 
герористичките напади против САД од 11 септсмври 2001 година.
207 ПЅЅ The Military Balance 2002-2003. London. 2002. p. 27
20S Ha 29 март 2004r. овие држави и формално прнстапија во Алијансата.
204 A Charter o f Partnership among the United Stales and Albania, Croatia, and Macedonia, Tirana, 3 
May 2003
210 Славескн C . Националната безиедност на Република Микедонија и евроашланшааиие 
интеГрации. Диги ирннт -Скопјс. 2003. 97-98
211 Istanbul Summit Communique. Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Coancil. Press Release (2004)096. Istanbul. 28 June 2004.
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земјите од Медитеранскиот дијалог п иоширокиот регион на Средниог 

Исток.212

Можс да се каже дска НАТО останува фокусиран врз воената 

бсзбедност. но од друга страна ја прошири својата улога од чисто одбранбен 
воен сојуз, во организација која ќс сс бави и со решавање на кризни ситуацни 
и поддршка на мировнитс ироцеси. Ова беше особено дсмонстрирано преку 

нсговото вклучување во Босна во операциите „Наменска сила", 

„Имплемснтирачки сили“ (IFOR) и „Стабилизациони сили“ (SFOR).

Во гаа насока Абот ќе кажс „Нашето нсодамнешно искуство во Босна 
и во поново време на Косово го докажа значењето на Алијансата за 
безбедноста на Еврона. FIATO одигра фундаментална улога во 
дипломатските напори да се најде резолуција во периодот кој доведе до 

воздушната кампања, во водењето на воснитс опсрации, вклучувајќн и голем 

хуманитарен напор, како и во водењето на мисијата на КФОР од почетокот 

на конфлик гот“.213

Со формалната согласност на Северноатлантскиот Совет од 22.08.2001 
година, НАТО зсдс учсство во Република Максдонија214 во ироцесог на 
разоружување на албанските ексгремисти во оисрацијата иозната иод имсто 

„Суштинска жетва".

После терорисшчките наиади врз САД од 11 септември 2001, 

глобалната слика во светот јасно ги одрази и старите и новите

212 Тоа е нова стратсгија за ионатамошна подлабока соработка со иартнеритс од 
Мсдитсранот. Таканарсчената „Голсма нницијатиаа за Средннот Исток на САД". с ироект во 
разсој кој може да бидс комплеменгарен со напорнтс на НАТО. Севсрните и јужни членки 
на НАТО ќс мора да ностигнат консснзус за зголсмената стратегнска важност на овој рсгион 
п ќе мора да изградат заеднички став за тоа хако да се справат со предизвикот. Клучни пра- 
шан>а во понатамошната соработка ќе бидат заедвичката борба против тсроризмот. 
спречување на ширсњсто на оружјс за масовно уништување. кризниот менаџмснт, одбран- 
бсните реформи и иродлабочувањс на восната соработка.
213 Peter Abbott, The Future Challenges to European Security from a Specific Military Perspective, Copyng 
with the New Security Challenges of Europe. Proceedings of 4s' International Security Forum Ulrich 
Lchner and Fred Tanner. Peter Lang. p.Sl
2,4 Bo сситември 2001 година. Владата на Републнка Македонија и НАТО склучија спогодба 
за спроведувањс на операцијата „Килибарна лиснца". заради обезбедување дополннтелен 
придонес за бсзбедноста на мсѓународната набл.удувачка мисија во Република Македонија, 
Исто гака од средината на месец декемврн 2002 годнна. НАТО оствари нова миснја во 
Република Максдонија иозната како „Сојузничка хармонија".
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противречности. Тероризмот, рецссинте, па и другите социјалноекономски 
болести ссга се судбина ме само за транзнцискптс земји, туку, речиси и за ситс 

држави во светот.215 Во насока на елиминирање на оваа нова опасност во 

текот на 2002 година НАТО сс ангажираше во Авганистан.

Во однос на тсроризмот на Истанбулскиот самит се донесоа серија на 

мерки кои треба да ја зајакнат борбата прогив тсроризмот.216 Исто така на 
овој самит е одлучено да се прошири нрисуството на НАТО во мисијата на 
Мсѓународните сили за безбедност (International Security Assistance Force - ISAF) 

bo Авганистан. Toa ce направи прску зголсмување на бројот на тпмовите за 

реконструкција на ировинциите и со зајакнуваље на поддршката за врсмс на 

престојните избори во земјата. Исто така, одлучсно с да и се понуди помош 

на Владата на Ирак за обука на нејзините бсзбсдноснн сили. Понатаму, во 
врска со борбата против тероризмот одлучено е да сс засили присуството во 
поморската операција “Активен напор” (“Active Endeavor) во Медитсранот и 
се договорија ссрија на мерки кои треба да го зајакнат индивидуалниот и 

колективниот придонес на земјите членки во борбата против тероризмот.

Секоја држава членка на НАТО е одговорна за одржување и 

опремување на нејзините воени сили. Bo НАТО, сепак има екстензивна 

соработка и координацпја за оружјс и воена опрема, со цел подобрување на 
дсфанзнвната сила на Сојузот и избегнуваше дуплирање на такви работи 

како истражување, пронзводство и набавка на оружје и системи. Членкитс на 

НАТО ставаат на располагање дел од нивните сили под оисратива команда 

или контрола на НАТО кога тоа е потребно.

215 Глобалниот тероризам има нсограничени глоиални намсри па така и војната против него 
треба да биде глобална. НАТО ќс треба да ги прснасочи своите капацитсти и сите напорн 
треба да ги насочи кон одстранување на оваа глобална закана што секако дека ќе бнде 
изразито тсшка задача. За да може НАТО да бидс подготвен да сс спротистави на новата 
закана тој мора да развие нови дополнителни каиацитсти.
216 Тис мсрки сс однесуваат на: подобрување на размената на информации од разузнувачкн 
карактер. подобрување на каиацнтетате за одговор на можнитс цнвилни катастрофи 
предизвикани од тсрористичкн напади. продлабочување на соработката помсѓу НАТО u 
партнсритс ирску Акциокиот план за снравуиањс со цивилни катастрофи и Партнсрскнот 
акцноксн план за борба иротпв тероризмот. вклучувајќи и активностн за консултација и 
размена на информацин со ЕУ.
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Она што треба да сс има во прсдвид с тоа дека НАТО не е 

наднационална организација, туку сојуз кој овозможува меѓународна 

соработка на нсзависни суверсни држави врз доброволна основа.
Алијансата мора да има наглассна улога во консолидирањсто и 

зачувувањето на позитивните промени во минатото и во соочувањето со 

актуелни и идни безбедносни- предизвици. За да може да одговори на тис 

иредизвици, НАТО и натаму треба да ја јакне трансатлантската врска, да 

обезбсди европските сојузннци да преземат иоголема одговорност на 
бсзбедносен план, да се продлабочат односитс со партнерите и Алијансата да 
сс подготви за прис.м на нови членки,:17

НАТО треба да продолжи да го прочистува својот акционсн план за 

членство, со изгледите за конечно иримаље на југоисточните европски 

држави во Алијансата. Пред нивното примање, Алијансата треба да работи 

со сскоја влада иоодделно за да сс зголсми нинната можност за соработка со 
НАТО силитс. Со ова ќе се изврши проценка на момснталната структура на 

силитс на секоја држава одделно; инспекција на восното планирањс и 
безбедносното трошсње и сугерираље на кои држави ќс им биде овозможено 

да ја забрзаат соработката со Алнјансата.:|8

НАТО мора вниматслно да донесува одлуки и нс смее да дозволи 
вртлогот на настанитс да ги дикгира одлуките кои имаат глобални 

импликации за Алијансата. НАТО ја има главната улога во обезбсдувањето 
на мир и стабилност во регионот. Прску нсговата работа на соработка, која 

што ја вклучува Евроатлантскиот совст и зголеменото Партнсрство за мир, 

Алијансата може да ги поттикнува почитувањсто на дсмократските 

институцни во земјитс на југоисточиа Евроиа и да го иромовира 
почитувањсто на човсковитс права. Ова сс фундаменталните принциии за 

кои НАТО се заложувал уштс од неговиот почеток.
Веќс с врсмс Алијансата да работи консгруктивно за да ја консолидира 

околината на доверба и взасмно разбиран.е меѓу народите на југоисточна

( lulicu 3. м Начсискн Р.. Bujna, мир и безбедпост, Миксдонска ризиици. Куманоио, 2000, 249 
’|Ѕ Dimitris Keridis & Roben L. Platzgraff, NATO and Southeastern Europe, Security issues for the Early 
21” Century, Brassey's, Inc. 2000. pp 10-37
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Европа. кои биле растргнати многу долго со религиозните и стничките 

ривалитсти на минатото.

Потрсбата за Алијанса како НАТО е очигледна. Според Џоп, НАТО с 

повеќе од Алијанса и тој разви важна култура на мултилатерална 

консултација и соработка. Денес, од негова глсдна точка, таа е единствената 
институција која ги поврзува САД и Западна Еврона во безбедносна 
засдница.219

Може да сс заклучи дска НАТО ќс остане единствсната 

трансатлантска безбедносна структура адаитирана на геоиолитичките услови 

во иднина и клучсн инструмент на трансконтинснталната бсзбсдносна 
структура, фактор на свропската интсграција и едсн од главните играчи на 
свстската безбедност.

1.2 О Д БРА Н А Т А  НА М А К ЕД О Н И ЈА  И Н А ТО

Во услови кога силите на ЕУ се уште не се минати во највисоко ниво 

на мултинационалност и можност за континуирана употреба на воените 
инструменти за одбрана на националннте или свропските интереси, 
Рспублика Максдонија како приоритет во својата политика ја и.ма 

опрсделбата за поскорешно зачленување во НАТО. Рспублика Максдонија е 

свесна дека овој процес траба да се сфати како долготраен, макотриен, 

сложсн и скан, но изодлив. прифатлив и најдобар од ситс алтернативи кои и 
стоЈат на располагање.

Членството во НАТО за нашата држава ќе значи поттикнување на 
психолошкиот ефект кој ќе овозможи Македонија суверено да го формира 

својот национален и бсзбсдноссн систем и со помислата дека прстставува дел 

од поширокиот европскн систем ќе создадс можност за побрзо вклучуваше во 
технолошките текови на развиените држави и ќе обезбеди посфтин пристап 
кон современата воена технологија.

2,4 Јорр М., The Strategic Implications of European Integration (Adelphi Paper 290). London. 1994, p.39 
::u Пошироко внди: Т.Гоцевски. Македонија no НАТО. Годишен зборник на Филозофски 
факултст. Максдонска ризница. Куманово. 2003. Книга 56. 377
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Република Македонија нејзината надворешна и бсзбедносна политика ја 
гемсли на две насоки и тоа:

подготвеност за соработка со соссдите и

интегрирање во системитс за колсктивна безбедност и одбрана. 

со нагласени и јасни чекори за члснство во НАТО и нродлабочу- 

вањс на прнјателството со САД.~'
По состанокот на врвот на НАТО, одржан во јануари 1994 година, на 

кој неговите членки ја претставија програмата „Партнерство за мир“, 
македонската влада ја ноздрави програмата и ја  изрази спрсмноста Рсиублика 

Македонија да се вклучн во неа. Ова е клучниот пресврет во македонската 

надворешна политика u непосреден доказ за максдонското прицврстување до 

западните вредности. Државата ио ова прашање зазсдс цврст став и враќањс 

од тој пат назад нема. Република Македонија го препознава НАТО како 
вистннски гарант на колектшшата безбедност и гокму загоа мора да се 

истрас на патот за исполнување на договорсните норми и стандарди.

За реализирање на оваа стратегиска опрсделба. Република Македонија 

прсвзедс низа активности кои водат до нејзиното остварување. Така. ќс 
наброимс само дел од нив:

На 11.06.1992 година министерот за одбрана со иисмо се обрати до 

НАТО и до соседните земји во кос сс објаснија принципите врз кои ќе се 

гради одбраната на Република Македонија и намерите за нејзино 

интегрирање во НАТО; Собранието на РМ на 2.3 декември 1993 година донесе 

Одлука за стапување на Република Македонија во членство во 

Севсрноатлантската договорна организација -  НАТО; Република 

Максдонија бсше една од ирвите држави која ја поздрави и поддржа 

иницијативата „Партнерство за мир“ во јануари 1994 година, а во ноември 

1995 година стана нејзина членка; во 1996 година Македонија го потшшза 

СОФА договорот и Доиолнитслниот протокол на договорот Рспублика 
Македонија -  НАТО, со кој сс регулира статусот на силитс меѓу државите

Види: Бакрески О-Држивните органи и одбршшта. Македонска рнзннца. Куманоио.
2002.92
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членки на Алијансата и на ПзМ; од јули 1996 година Максдоннја има свои 

офицерн за врски во седиштето на НАТО во Брисел и во Координативната 

ќелија на ПзМ во Монс. Република Максдонија се вклучи и во процесот 

ПАРП, а од јуни 1997 година стана членка на ЕАПС, кој ирстставува широка 
рамка за сораоотка мегу партнеритс.

Годините што ирстстојат се пресудни за пристапувањс на Македонија 

во Евроатлантскнтс (пруктури и тоа главно зависи од развојот на 

политичкиот, на економсклот и на социјалниог живот во Република 

Македонија. Во голема мера, пристапуваљето зависи од тоа што е постигнато 
во сферата на надворсшната политика и реформи ге во вооружсните снли.

Реформата ќе ја зголеми организацијата на македонскитс восни сили, 

нмвната команда, опрсма и најмногу од се нивната иодготвсност за соработка 

со НАТО силите. Можноста за членство во Алијансата направи да ја 

промснпме нашата перцепција и разбирањс на бројнитс прашања поврзани за 
безбедноста и одбраната на Република Македонија и на целата евроатлантска 
област.

Интеграцијата на Македонија во НАТО ќс биде резултат на своите 

сопствени постигнувања, на начинот на исполнување на Акциониот илан за 

членство: политичката и скономската димензија, одбраната. ресурситс, 

обезбсдувањс на податоцитс и правните рабо гн.
Политичката и економската димензија опфаќа исиолнување на 

неколку новажни активности од сграна на Република Македонија, а тоа се:

- ирослсдување на максдонската каидидатура за пристапување во 

НАТО и создавање на внатрсшни и надворсшни услови кои се битни за таа 

цел;
- иоставување начини за запознаваи.с со аргументитс и иостигнуваљата 

на Македонија во западните кругови;

Гоцсиски Т„ Македонскиши иизија за НАТО. Миннстсрсгио ja одбрана. Форумпринт- 
Кумаиоио. 2(Х)3. 32
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- целосна имплементација на рамковнмот догоаор. елиминирајќи ги 
тенденциите на повредување на прннципите на сепарација на државната 
тсриторија, почитување на човековитс права игн.

- обезбедување предуслови за динамичен и одржлив економски развој и 

создавање услови за подобрување во сфсрата на бизнисот;

- борба со корупцијата и организираниот криминал, рсформи во 
јавната администрација, ангажирање на луѓс според потребнитс 

квалификации и потребните компетснции итн.

- подготовка за сиротиставување со глобалната закана-тероризмот 

како многу голема закана за која мора да сс развијат нови дополнитслни 
капацитети.

Друга стратегиска димснзија на интеграцијата е проблемот на 

одбраната која со ссбс ја носи имилемснтацијата на следните активности:

- зацртувањс на компатибилни стратсгии, доктрини и прописи на

НАТО;

- продолжување на процесот на реструктуирање на вооруженнтс сили 
за да сс наирават оперативни во зависност од ресурсите, трансформација и 

утврдување на воените структури, иерсоналсн менаџмент, намалување на 

офицерскиот кадар до ниво на аирамидалниот модел на НАТО кој треба да 

овозможи структурална, оиеративна и техничка внатрсшна опсративност со 

вооружсните сили на државите членки на НАТО;
- компатибилност со НАТО структуритс, учество во активности на 

Алијансата, учество во вежбите на НАТО/ПзМ;

- буџетски работења врз база на програми, примснувајќи програми за 

усовршувањс на опремата на војската со примсна на военн стандарди на 

НАТО;
- применување на логистички концепт, инфрасгруктура no НАТО 

стандарди, редистрибуција на локации, ликвидираљс на залихи и др.
Досегашното искуство покажа дска билатералната соработка с еден од 

важните слсмснти за забрзување на интеграцијата во НАТО. Затоа
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Максдонија остварува контакти да ги подели своите искуства со земјите 
аспиранти.

Во ова врсмс на драматични промени во Европа и во светот, неопходно 

е Република Македонија да соработува со нејзините партнери и пријатели за 

да може да придонесе во спрсчување на нови ризици no безбедноста на 

земјата. Во таа насока Македонија се приклучи кон светските напори за 

сузбивање на глобалната закана во светот -  тсроризмот. Максдонија ја 

искажа својата опрсделба за цслосна солидарност и поддршка на 
мсѓународната заедница во борбата против тсроризмот н во таа насока ќс 

понудимс конкретни мерки со цел да придонесеме кон глобалните напори 

против оваа закана.

На Самитот во Прага на нашата држава и бсшс оддадсно признание за 
постигнатиот наирсдок на полето на реформите. Од нас се очекува да бидсме 
и активен партнер во глобалната борба иротив тероризмот но и активсн 

партнер во спроведување на мисии за зачувување на мирот. Со испраќањето 

на војници во Авганистан и Ирак, Република Максдонија докажа дека е 

сиособна да биде дел од НАТО и да биде рамноправен партнер заедно со 

другитс држави членки на Алијансата.223 На Самитот во Истанбул, Република 
Македонија бсшс охраброна да продолжи со одбранбените реформи, но и 
бешс дадсна и ноддршка во вид на асистиран.е на полето на реформитс во 

сите рслевантни иодрачја.

Иднината на Македонија с поврзана со редефинираље на целитс на 

организирање на новите прилагодуваља и новите промени на НАТО. Оттука, 
Македонија посакува, засдно со другите членки на НАТО, да придонесува за 

консолидиран мир и соработка во евроатлантскиот простор.
Во периодот кој претстои Република Македонија треба да се 

промовира себеси како сериозен партнер. Промовирањсто на Реиублика 

Македонпја треба да се базира на интелигентно, аргумснтирано и кохсрентно 
презентирањс пред НАТО партнсрите на напредокот направен во 123

123 Гоцевски Т.. Македонската визија ja НАТО, Мнннстерство за одбрана, <[>орумпринт- 
Куманово, 2003, 35
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Македонија во приригетните сфери: политичката, економската, восната и 

законодавството. Треба да биде потенцирана ефикасноста на водењсто на 

скономијата, борбата против корупцијата, прогресот во имплементирање на 

Рамковниот договор, правната рамка за странско инвестирањс, реформите во 
јавната администарција, реформитс во одбраната и безбсдноста нтн.

Опсративни чекори кои Македонија ги прсвзсма во глобалннте 

активности на НАТО се:

• Активно вклучување во анти-герористичката коалиција и соодветна 

обука како на институциите така и иа анти-терористичките сили;

• Земаље учество во области во кои Македонија може да се јави не 
само како поддржувач туку и како ировајдер;

• Донссување на траспарентна национална бсзбедносна стратегија;

• Разработка на анти-корупциска кампања и нејзина имплементација. 

Опсративни чекори кои Република Македонија ги превзема во
рсгионалните активности за да ја унапрсди безбедноста и стабилноста се:

• Сировсдување на акцнја за собирање на нелегалното оружјс;

• Имплсментација на проектот за гранично обезбедување;

• Зсмање на учесто во СЕДМ-South East Defence Ministerial итн.

Согласно Националната концеиција за безбедност и одбрана е

утврдена нашата национална волја, а тоа е есенцијалната цел на НАТО и ЕУ 
интеграцијата. За нас тоа не претставува претноставена опција, туку општа 

нредност за модернизација-
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1.3 КООРДИНАЦИЈА HA АКТИВНОСТИТЕ HA НАЦИОНАЛНО НИВО 
CO ЦЕЛ ПОБРЗО ИНТЕГРИРАЊЕ BO НАТО

Подготовката за пристапување во НАТО значи координирана 

активност на многу полиња со надсж дска Република Максдонија ќе влезе во 

НАТО преку неговите постојано отворсни врати.

Со цел да сс интснзивираат напорите за иобрза интсграција во НАТО, 
Републнка Македонија превзеде низа конкретни чскори кои бса 
коордннлрани на национално ниво.

Соработката помеѓу Република Македонија и НАТО сс одвива прску 

соодвстнитс институции на државата и рслевантните институции на 

Алијансата, како и преку засднички формирани групи, кои имаат за цел 
посфикасна соработка помсѓу двстс страни. Соработката се остварува преку 
следшгге мсханизми:

-  Акционсн план за члснство (Membership Action Plan);

-  Акционен план на Евроатлантскиот пар гнсрски совет

(Euro-Atlantic Partnership Council);

-  Ииицијативата на НАТО за Југоисточна Европа (ЈИЕ);

-  Процсс на планирањс и преглсд (Planning and Review Process);

-  Индивидуална партнерска ирограма за соработка помсѓу Рспублика 

Македонија и НАТО (Individual Partnership Programme)."4

Правната рамка на односитс на Република Македонија со НАТО сс 

заснова на ПзМ СОФА договорот.225 Овој договор се состои само од нсколку 224

224 Еден иид на соработка се остварува и нреку Процссот на министритс за одбрана ио ЈИЕ 
(South-Eastern Defence Ministerial - SEDM), но во осноиа тука нмамс регионален приод кој нс 
овозможува директен пристап до НАТО. СЕДМ ги вклучува министритс за одбрана на пст 
земји партнери (Албанија, Бугарија. Република Македонија. Романија. Словенпја) и чстири 
зсмји члснки на НАТО (САД. Грција. Италија. Турција). Вниманието во рамките на СЕДМ е 
насочено кон потгикнување на регноналните лидери на одбраната да соработувааг по многу 
прашања од областа на безбедноста и олеснување на подобрената ннтероператнвкост со 
силите на НАТО. Под покровителство на СЕДМ. во септември 1998 година на 
министерскиот состанок во Скопје, беа формирани Мулгинационалнпте мировни снли за 
ЈИЕ (ММСЈИЕ). Cu re СЕДМ земји се ириклучија на ММСЈИЕ, освсн САД и Словенпја кои 
имаат статус на набљудувачи. ММСЈИЕ создава мултилатерална бригада „на повик" (Бри- 
гада на југоисточна Европа или Бригада за ЈИЕ -  (СЕЕБРИГ), која ќе бпде ставена на 
располагање за можно расиоредуван.е со мандат на ООН нли ОБСЕ пли ио оиерации за 
превенција па конфликти или други мчровни операции за мнрот предводсни од НАТО шш 
ЗЕУ.
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члснови и практично претставува модалитет, преку кој сс овозможува 

одрсдбите од НАТО СОФА договорот да сс примснуваат и врз земјитс 
партнери (Лондон. 1951 година)225 226.

Во функција на натамошно доградување на правната рамка со НАТО, 

на 24 декемврн 1998 година е склучен Основниот договор меѓу Република 

Македонија и НАТО за дејствување на НАТО мисии во Македонија. Имајќи 

ја предвид консензуалната опредслба на Македонија за члснство во НАТО и 

жслбата за унапредување на соработката со Алијансата и на ирактично поле, 
Основниот договор е дизајниран како рамковен договор што го регулира 
статусот на сите идни мисии на НАТО во Република Македонија и како 

доиолнителна разработка на модалитетите дадени во НАТО СОФА 

договорот. Овој договор во април 1999 година бешс дополнст со 11 технички 

анекси227 *, со чис донесување уштс попродлабочено се регулираат определени 
области, а во меѓувремс сс формираат редица мешовити работни групи со 
релевантннтс ресори и се склучуваат низа други сногодби, главно од 

технички и од времен карактср. Основниот договор и техничките анекси сс 

дизајнирани така што претставуваат општа рамка („чадор договор") за 

регулирање на статусот на сите идни мисии на НАТО во Република 

Македонија. Меѓутоа, за да имаат правно дсјство, претходно треба да се 
склучи посебен договор за востановувањс на секоја оддслна мнсија22*.

Процесот на соработка постојано течс и сс унапрсдува. Во јануари 2001 

година беше востановена Заедничка координативна груиа ("Joint Coordination 

Group" - ЗКГ), која е составена од претставници на релсвантните

225 ПзМ СОФА договорот, Рснублнка Македонија го нотпиша во 1996 годнна.
226 Порадп тоа што не се членки на НАТО. ПзМ зсмјите формално не можат да прнстапуваат 
кон НАТО СОФА договорот. Затоа во ПзМ СО<1>А цоговорот стои одрсдба дека со самото 
пристапуван,с кон овој договор врз земјитс партнсри ќе сс прнмснуваат одредбптс од НАТО 
СОФА договорот, со тоа што сскаде кадс што стои "Сојузници", ќс се однссува и на 
иартнерите.
227 Тсхничките анскси ги рсгулнраат: статусот на локалниот персонал. иззсмањето од 
плаќање данок и царина. воена полнција п заедничка соработка, униформите и оружјето. 
премннувањето на границата н движсњсто низ тсритормјата на Република Македонија и др.
” ѕ Ви практаката. таков договор со НАТО бешс склучен само однаш (април 1999), т.н. 
КОМАРК договор. со кој се востанови присуствоти на Силигс за брза интсрвенција на 
НАТО во Рспублпка Максдонија (.ARRC). Оттогаш наваму. ирактично, постои иравен вакуум 
во договорнага состојба со НАТО.
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министерства во Република Македонија од една страна и од претставниците 

на НАТО/КФОР од друга страна. Оваа група беше замислена како форум за 

решавање на сите ирактични прашања и проблеми од дневната соработка на 

терснот.

Во август 2001 година е склучена Спогодба мсѓу Владата на Република 
Македонија и НАТО во однос на воспоставувањето Штаб на „Наменските 
сили Жетва“. Во септември 2001 година е склучена Сиогодба меѓу Владата на 

Република Македонија и НАТО за воспоставување Штаб на „Килибарна 

лисица“, а во дексмври 2002 година НАТО во Република Максдонија беше 
прс гставен иреку мисијата позната како „Сојузничка хармонија".

Од 31.03.2003 година наместо „Сојузничка хармонија" во Ренублика 

Максдонија има нова мнсија предводена од ЕУ позната како „Конкордија” 

(Слога).::у Со тоа ЕУ и формално ја превзеде улогата на НАТО и во 

перспектива се очекува евросилитс да прсраснат во водечка европска 

одбранбсна сила. Од 15 дексмври 2003 година ЕУ го редуцираше бројот на 

силите во Македонија и восиостави нова мисија позната како „Проксима".

Со цел да сс постигне поголема ефикасност и координација во моментов 

во Република Македонија постои НАТО канцеларија за врски која заедно со 

НАТО советодавниот тим се составсн дел на восниот штаб на НАТО во 

Скопјс. Соработката сс остварува и со цивилната канцеларија за врски на 
НАТО. Понатаму координација се остварува преку мисијата на Рспублика 

Максдонија при НАТО; мисијата на Партнерската келија за соработка 
(Partnership Coordination Се!1-РСС) во Монс што подразбира наши офицсри 

смсстсни во командата на НАТО, учествуваат на состаноци кои имаат сличен 

карактер, како и мисијата при НАТО; поната.му секако дска одрсден вид на 
соработка се остварува преку Партнерскнот иерсонал (РЅЕ) каде наши 

старешини одат и работат во НАТО, односно извршуваат одреденп 
должности кон НАТО. Значи оваа програма им овозможува на македонските 
старсшини да стажираат на одредени должности во командите и штабовите 229

229 Вмди: Закон за ратификацнја на Договорог помеѓу Реаублика Максдонија н ЕУ за 
статусот на сшште. Спужбен весник ва РМ бр.21/31 март 2003.
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na HATO. Bo рамките на Министсрството за одбрана постои и советодавен 
тим на НАТО кој остварува тссна соработка со Министсрството и има 

советодавпа улога.

Постојат и други инструменти, како што сс мисијата на НАТО во РМ, 

Евроатлантскиот комитет за интсградија прн Владата на РМ, Совстот за 

соработка со НАТО при Министерството за одбрана и неколку мсшовити 
воено-политички работни тимови кои работат под ингеренции на Владата на 
РМ. Сите овис на свое ниво придонесуваат за нодобра координација на теков- 

ните и на иднитс глобални активности мсѓу РМ и НАТО.
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II. ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -  
СОСТОЈБА И ПЕРСПЕКТИВИ

Европската безбедносна средина значитслно влијае и врз 
националната безбедност на Република Македонија. Малите држави, значи u 

Македонија, во овис рамки имаат можност да соработуваат и барем делумно 

да влијаат врз формирањето на новото европско безбедносно уредување. кое 

ќе им овозможи повисок стспен на безбедност од потенцијалнитс извори на 

загрозување.
Фактот дека процесот на интеграција на Еврона не е целосен. a 

најмалку пак можс да сс смста за завршен, остава простор за проучувањс на 

стспснот на сегашната развисност, на механизмите и условнте под кои тој се 

одвива на факторите кои влијаат поволно нли неповолно на неговите 

перспсктиви и иднина.
Патот на ннтегрирање на Ренублика Македонија во ЕУ ќс бидс гежок, 

но е без алтернатива доколку сакаме во новиот милсниум да го подобриме 

сонствениот политичкм и економскл развој.

Асоцнрањсто на Максдонија во ЕУ е тема која сскојдневно е присутна 

во нашата држава. Посебна актуелност и важност на темата и дава тоа пгго 

во Рсиублика Македонија е присутна мисијата „Проксима", забрзани се 
рсформите во сите сегменти на државата н фактот што Рспублика 

Македонија ја поднссе аиликацијата за членсггво во Европската унија на 22 

март 2004 г. Актуелен во момснтов сскако дека е и прашалникот во кој с 

ангажирана целосно Владата на Република Македонија во неговото 

пополнување.
Проучувањето на Европската унија ќс го тсмелиме на три основи.
Првиот пристап се базира на проучувањс на ЕУ како мсѓународна 

организација.

Вториот пристап ја објаснува ЕУ како корисна за проучувањс на 

динамиката на создавање на Надворешната заедничка и одбранбсна 
политика. Овлс ЕУ с иример на сложена организација во која перспективитс
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за создавање на заедничка одбрана се гледа во контекст на националните 
политики кон можат да бидат ставени на тест и развиени.

Трстиот нристап се однесува иа Европската интсграција во контекст на 

македонските заложби за полноправно члонство во ЕУ.

2. ЕВРОПСКА УНИЈА

Почетоците на сегашната Европска унија лежат во периодот 

нспосредно по завршувањето на Втората светска војна. Таа беше формирана 

како резултат на потрага по стабилност во Западна Европа. Слична потрага 

за стабилност се случувашс во исто време во државитс на Цснтрална и 
Источна Еврона. но исходот бсшс многу различен од обиднте за ннтеграција 
во Западна Европа. ЕУ не беше првиот обид за интсграција, ниту пак беше 

единствсниот обид за времс на првите 15 години после Втората светска војна. 

Бројни меѓународни организации беа основани во иериодот од средината на 

40-те до крајот на 50-те години на минатиот век.130

Европската унија претставува специфнчен облик на поврзување на 
повсќе самостојни држави заради остварувањс на определени заеднички 

цели. Таа с сиецифичен облик на сојузништво затоа што содржи и фсдерални 

и конфедерални елементи, а иритоа не с ниту федсрација како сложена 

држава ниту конфедерација како сојуз од држави.

Историски гледано, ЕУ е резултат на претходен долгогодишен развој 
на различннте облици и степени на меѓусебна интсграција на одделнитс 
европски држави.

Треба да сс истакнс дека ЕУ од самиот почсток на формирањето беше 

за.мислена како голем политички нроскт односно иолитичка унија која 

покасно треба да прерасне во Европска федсрација на зсмјиге кои ќе 

застанат зад идеата што ја покренаа французинот Жан Монс и гсрманецот 
Роберг Шуман за ставање на француската и германската индустрија за чслик 
и јаглен нод заеднича капа. која на јавноста на транспарснтен начин и ги 

прикажувала економските причини за сдна таква интерација. 230

230 Ian Barnes and Pamela M. Barnes, The Enlarged European Union, Longman. 1995. p.7
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Првата засдница за јаглен и втората заедница за челик беа резултат на 

договорот во Париз од 1951 година231, а нпвиото егзистирање започна да 
функционира во 1952 год. Тис беа економски мотивирани, индустриите за 

челик и за јаглсн бса иоспособни, побрзи и иоефикасни на европско ниво.232

Кон оваа иницијатива во 1951 година сс приклучија Белгија, Холандија, 

Луксембург и Италија, со што бсше означен почетокот на создавањето на 

првата од тритс европски засдннци - Евроиската заедница за јаглен и чслик.
Овие шсст земји на 25 март 1957 година го потиишаа Римскиот 

договор233 за формирањс Европска економска засдница (ЕЕЗ) и Европска 

засдница за атомска енергија (ЕВРОАТОМ). Со тоа бса создадени трите 

свропски заедници.234

Повеќе од три дсцении правната основа ма трите заедници (Европската 

засдница за јаглен и за чслик, Европската економска заедница и 
ЕВРОАТОМ), во принции ја сочинуваа три мултилатерални меѓудржавни 
договори што бса склучсни меѓу шестс држави-основачки Германија, 

Франдија, Италија, Бслгија, Холандија и Луксембург235.

Се до неодамна нс беше можно да се разгледуваат аргумснти за 

економската улога на Заедницата, која ефективно крие било какво 
иризнанне за нејзината задкулисана политичка улога. Во тој иериод

а | Парискнот договор за Европската заедница зајаглен и чслик бил иотпишан на 18.04.1951. 
а стапил во сила no повсќс од една година на 25.07.1952 (текстот на договорот види го кај 
Rudden В., - Wayatt D. (cds.), Basic Community Laws, Clarcdon Press, Oxford, 1994, p.l 1
232 Wcatherill S.. Law and Integration in the European Union, Oxford University Press Inc., New York, 
1999, p. 7
235 Првиот Римски договор беше потпишан на 25 март 1957 u стапи на сила на 01.01.1958 (за 
текстот на договорот види кај Rudden В.. - Wayatt D. (cds.), р.26, а вториот Римски договор 
бешс нотпишан на 25 март 1957, а стапи на сила на 1 јануарн 1958 (иодстално за сите три 
договори Bitnu кај Пе грушевска. Т . „Принудиа прчмена на правото на Е З", Евродијалог, бр. 
1/2002, стр. 141-160, на стр. 141-142; Петрушсвска. Т.. „Триесет почетни праишња во врска со 
ЕЗ/ЕУ". Правник. бр.111-112/2001, специјален прилог. стр.1-12
234 Гоцевскн Т.. Основи на системот на националната одбрана. Максдонска ризннца. 
Куманово, 2002.409
233 Во 1973 година им се иридружија Велика Британија. Данска и Ирска; во 1981 година
Грција; во 1986 годнна Португалија и Шианија; и во 1995 година Австрија, Финска и Шведска.
Преговорнтс за приклучување беа успсшни и со Норвсшка, меѓутоа на националнпот 
референдум што се одржа на 27-28 ноември 1994 година 52.5% од норвешкитс гласачи се 
сиротивстаоија на членството во Евронската унија. Турција и Кипар имаат поднесено барањс 
за членство во ЕУ, како и дссстте исоцијатншш земјн on Цснтрална Европа (Бугарија. 
Естонија, Латвија, Литванија. Полска. Романија. Словачка. Словснија. Унгарија, Чсшка кои 
чекаат да бидат примени како посгојани членки во мај 2004 година).
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континентот иостојано сс менуваше. Слабеењето на Советскиот Кумунизам 

се повекс ја форсираше проценката на огромннот странски хоризонт. 

Чувствувањето на заканата од војна ја ограничи вредноста како придонес до 
решснието на детални нроблеми, но сс уште с сидрото на обидите на 
Засдницата. Затоа нс с понудена претпоставка за лоцирање на првите 

мотивации за Еврпска Засдница од тип кој е признат денес, тип кој ќе ги 
отстрани пустошите од Втората свстска војна.1'6

Евролската Заедница^' ги контролира физичките барисри на 

границите, но попрецизно исто ги упатува на вежбите на внатрешна 
регулаторна компстенција138. Тоа с иотврдено и со член 2 од Римскиот 
Договор (1958), каде се вели дека: „Заедннцата ќе има како задача, со 
формирање на заеднички пазар и прогресивно приближувајќи ги 

економските полиси на земјнтс члснки да иромовира во сите делови на 

заедницата хармонично развивање на економски активности. континуирана и 
балансирана ексианзија, зголемување на стабилноста. забрзано растење на 
стандардот на живеење и иоблиски односи меѓу државитс кои и припаѓаат".

Појавуваљето и развојот на институциите на ЕУ условија вредсн 

настанок и развој на нови перспсктиви. Во 50-тс и 60-те години на минатиот 

вск се нудеа спротиставени ногледи за тоа како и зошто државите се 

определија за развиван.е на поблиска соработка во техничката и скономската 
сфера со генерирање на иолитичка интеграција меѓу државите. Постоеја двс 
клучни прашања, и тоа: ирашаљето за односот меѓу скономијата и 

иолитиката и прашањсто за иднината на националната држава како 

остварлив и иосакуван метод на организирање на човсковитс односи во 

напредните оиштества. * 237 *

Л6 Weaiherill Ѕ., Law and Integration in the European Union, Ohtord University Press Inc., New York, 
1999, p. 1
237 Високото Tcjio на Еиропската заедница за јаглен и челик и Комисија га на ЕЕЗ во 1967 
годнна ја формира Европската заедница која од 1 ноември 1993 година го доби ноиото нме -  
Евроиска унија (ЕУ).
233 Weaiherill Ѕ.. Law and Integration ш the European Union, Oxford University Press Inc., New York, 
1999, p. 4
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Често с расправано дека главната нресвртница во историјата на 

Европската ннтс грација дојде со потпишувањс на Европскиот Акт (1986)239 * и 

дека ова беше постигнато благодарение на ириближувањето на иолитикитс 

на најмоќните земји членки околу неолибералниот принцип и слободната
*>4Ппазарна економско -  политичка агснда."

Единствениот европски докумснг, склучсн во февруари 1986. го 
бележи потеклото на столбната сгруктура на Европската унија. Според 

Преамбулата, договорнитс страни беа водени од волјата да се продолжи 

дслото започнато врз основа на спогодбите со кои се воспоставени 

свропските заедниди и да сс трансформираат односитс меѓу државите и 

Унијата во цслина, а според Свсчената декларација објаасна прстходно во 
Штудгарт на 19 јуни 1983 решија да ја вградат оваа Европска Унија во 
основата, како прво. на заедниците што дејствуваат спорсд своитс сопствсни 

правила, и како второ. на свронската соработка .меѓу земјите потписнички во 

сферата на надворешната политика и да ја вклучат оваа Унија во потребните 

срсдства за делување.241 *

Рамката за политичкиот развој на Уннјата во пернодот помсѓу 1970 и 
1990 година бешс формално нарсчена свропска политичка соработка 
(European Political Cooperation - EPS). Оваа рамка им овозможуваше на 

членките да зборуваат во ист глас за неколку проблеми. мсѓутоа. истата 

покажа неефикасност за време на Заливската војна и во Поранешна 

Југославија во почетокот на деведесстите. Тоа ги натсра членките на ЕУ да 
го редефинираат нивниот концепт во заедничка надворешна и безбедносна 

политика на Самитот во Мастрихт.

Евроиската унија им иомага на државите во нивната економска 

стабшшзација. Преку економската интеграција станува ткиво за поврзување

239 Единствсннот евроиски акт стапи на сила на почстокот на јули 1987. Тој направн бројни
ускладувања на сиогодбата во Рим. Беа направенн додатоци на компетенцијата на 
Заедницата. Таа е ополномоштена да поставува закони само тогаш кадс што може да сс 
идентификува спсцнфична законска база и тогаш мора да ги унотрсби процсдурите 
пропишани ио таа база. Во практиката има доволно широко изразсни бази кон дозволуваат 
да арсвзсме акција во широк оиссг на областа.
:_из Rosamond В.. Theories of European Integraiion, P.'VLGRAVE, New York. 2000. p.5
■4I Denza E.. The Intergovernmental Pillars of the European Union, Oxford • New York, 2002. p.42
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помсѓу државитс и нацните. Амбициитс сс да ги вклучи скоро ситс држави од 

континентот. Со огромната економска моќ што ја носедува се повсќе станува 
фактор во свстски димензии. He е далеку денот кога со сопствени воени сили 
ќс сс вклучи во поголеми воени мировни акции.

Европскага унија има чувство во глобалната сдена и можс да се 

конструира како фактор во глобалниот систсм со свои права. Ова 

надворешно видливо учесгво сс манифастира на четири различни начини, и 
тоа преку: трговската политика; развојната политика; надворешната 
политика и внатрешнорегионалниот дијалог.242

2.1 ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО
ЕВРОПСКА УНИЈА

Европската засдница бешс дсл на сдна амбициозна палета за 
обезбедување на мирна и напрсдна реконструкција на евромскиот континснт, 
после целосного пустошење во Втората светска војна. Cera. уште сднаш по 
колапсот на Советскиот Комунизам, Заедницата беше начин за реновиран.е 

на политичкитс и скономскитс структури на Европа. Уште еднаш беше извор 

на оптимизам.

Европската унија и нсјзините современи состојби започнуваат со 
завршување на иреговоритс во Мастихт. Договорот за ЕУ, познат како 

Договор од Мастрихт (1991) нретставува единствена рамка за трите европски 

засдници: Европската заедница за јаглен и челик, Европската економска 

заедница и Евроиската заедница за а гомска енсргија.
Главната улога на ЕЗ беше да го реконструктуира т.е да го среди 

континентот и да обезбеди иотчинетост и бсзбедност за cure земји членки. 
Заедницата е средишниот централен дел, но нејзината надворешност се 

простира најнрво во Унија која ги содржн истите членки од заедницата. 

Значи ЕЗ cera се трансформира во Евроиска унија која ги содржн европската 

економска област и сите заеднички договори. 243

243 Rosamond В.. Theories o f European Integration. PALGRAVE, New York, 2000, p. 175
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Денсс Европската уннја иретставува најголем трговски блок во светот. 

Ha 1 јануари 1993 година формално е создаден единствен европски пазар со 

што се слиминирани сите барисри за слободно движење на луѓе, стоки, услуги 

и капитал. Со стапувањето во сила на договорот од Мастрихт на 1 ноември 
1993 година, Заедницата прави неповратсн чекор кон економска и монетарна 
унија » кон единствена валута од сдна страна и политичка унија, од друга 
страиа. Договорот од Мастрихт дава право на државјанитс на нсјзинитс зсмји 

членки за европско државјанство. Всушност, со Договорот од Мастрихт 

земјитс членки на Евроиската унија решиле да живеат „федерализирани“, 

урсдсни врз принципот на завмни интереси како највисок облик на 
политичко, скономско и безбсдносно интегрирање на државно-политички 
субјекти на Евроиа. Со формирањето на Европската унија, а особсно 

договоритс кои ги утврдуваат цслитс на Европската унија, условуваат 

формирање институции кои ќе остваруваат точно дсфиннрани функции. Тис 

институции се: Советот на министрите, Европската комисија, Европскиот 

парламент, Судот на иравдата и Европскиот совет.24'1
Европската унија се состои од три „столбови":

► Европската заедница с правната рамка за политиката на 

Заедницата во врска со сдинствениот пазар, меѓународната 

трговија, помошта за развој, монетарната политика, 
зсмјодслството, риболовот, животната срсдина, регионалниот 

развој, енергијата, итн.;
► Зиеднички надвореиша и безбедносна политика (CFSP);

► Правда и внатрешна политика, која ја покрива сорабогката во 

рамките на Унијата во области како што се граѓанското и 

кривично ираво, политиката за имиграција и азил, граничната 
контрола, швсрцот со дрога, иолициската соработка и размената 
на информации.2'4

:4Ј Гоценски Т.. Основи ни сисшемош ка нациинилнаиш одбрана, Македонска ризннца. 
Куманово. 2002, 410
' ji NATO Handbook, 2001 Office of Information and Press, NATO - 1110 Brusseles - Belgium, p.355
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ЕУ станува нешто повеќе одошто мсѓудржавсн форум. Дури ако 
сдниот го прифати мултиактерниот комплекс на ЕУ се уште е можно да се 
брани доминантноста на државата члснка и продимството на интервладините 
одлуки.

ЕУ има зрели внатрсшни политики или „нормалнн политики" и таа е 

добро стабилизирана и здрава институализирана. Следи дека многу 
политички пракси се вградени во нејзините секојдневни игри.

Главната и најважна внатрешна цсл на Европската унија с 
иромовнрањс на економскиот и општсствсниот наирсдок забележано преку 

креирање на безгранична област, преку промовирање на економска и 

општествсна кохезија и преку воспоставување на економска и монетарна 

унпја вклучувајќи и едтаствсна валута.:Ј' Од надворешен асиект, главната и 

сеоифатна цел на Унијата е да го наме гнс својот идентитет на меѓународната 
сцена, особено прску Засдничката надворешна и безбедносна политика 

вклучувајќи го и развојот на заедничката одбранбена политика.

Основнитс цснтрални иринцини коишто владеат во Унијата сс 

почитувањс на националнитс идентитети, демократијата и основните 
човскови права.246

Градсњсто на политиката сс прави преку разговорн иомеѓу државиге 
члснки илн преку вниматслно одбрани делегации. Дали сс ослонуваат на 

своитс иретставници илн преку дслсгации, тис сепак се срцето на сскоја 

држава членка која се обидува да ги максимализира нсјзините соиствени 
предности.

Иднината им пршгаѓа на самитс Европејци. Нивните колективни 
ресурси се имиресивни, нивната заедничка волја за понатамошен развој на 

ЕУ бешс постојан и клучен елемент за нациите на ЕУ најмалку 50 години за 

првите шест членови на семејството. Тоа што cera недостига е психолошка 

трансформација потребна за регулирање на нивного однесување и нивното

' 4' На 01.01.2002 година со иовлскупањс од употрсба на националннтс валути на поголемиот 
дел од зсмјнтс члснки на ЕУ дс факто сс воспостаии засдничка монетарна унија.
:Ј6 NATO Handbook. 2001 Office of Information and Press, NATO - 1110 Brusseles - Belgium, p.355
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иретставување на светот на новата реалност на светската сцена преку 

Европската унија.247

Постоелс војни на Балканот во минатото и конфликти кои секогаш ги 

мобилизирале свропските земји една против друга. Дснсс, како контраст, 
европските држави сораоотуваат да ја сопрат војната на Балканот. Оваа 

разлика која е многу поважна од самата војна на Балканот. не смееме да ја 
заооравиме, иако војната е жалосна.248

2.2 СТРУКТУРА IIA ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Евронската унија има сложена структура. ЕУ не е федерална држава 
дури и во високото прснесување на карактсрот главно поради тоа што ја нема 

потреоната нсзависност во спроведуваљс на нејзините надворсшни односи и 

надворешнага иолитика кон нејзнните члснки. Овие членки продожуваат да 

се поздравуваат мсѓу себе како нсзависни сувсрснн држави и се со вниманис
■*49кон останатите странски политички заедници.'

Структурата на ЕУ во Договорот од Мастрихт бсшс опишана дека ќс 
биде организирана на начин за ирикажување исграјност н социјалност. однос 

помсѓу членкитс и мсѓу нивните луѓс. ЕУ с меѓународна организација 

организирана од Евроиската скономска заедница, Европската заедница за 
чолик и јаглен и Европската заедница за атомска енергија. Сите овис 
организации иоседуваат маѓународни правни лица, па така тие имаат права и 

одговорност над меѓународниот закон.
Спогодбата од Рим воспостави три основни политички институции на 

ЕУ, кои дснес сс тсмслени во политичката архитсктура на Заеднидата. Тис сс 

три олштопознати како Совстот, Комисијата и Парламентот, иако тис по 
солствена иреференца се Советот на ЕУ, Европската Комисија и Европскиот 

Парламснт.250 * 130

John Kenberry, Strengthening the Atlantic Political Order, p. 39 
:4S NATO and Southeastern Europe. Security Issues for the Early 21“ Century, Brassey's. Inc, 2Ш0. p.15-42 
;J9 Denza E.. The Intergovernmental Pillars o f the European Union, Oxford New York. 2002, p.l
130 Weatherill S., Law and Integration in the European Union, Ohford University Press Inc., New York, 
1999, p.58
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Во основа структурата на Европската унија ја сочинуваат пст главни 
институции. и тоа: Европската комисија, Советот на ЕУ, Европскиот 

Парламснт, Судот на иравдата и Европскиот совет.

Комисијита како набљудувач иа интсграцијата ја има стратегиската 

важна моќ на иницијатива. Во најголсм број инстанци, законските предлози 

извираат од комисијата. Исто така, таа е одговорна за администарцијата и ја 
контролира опсервацијата на правото на заедницата. Сочинета е од личности 

кои се од националност на зсмјите членки но од кои сс очекува да покажат 

лојалност кон заедницата, а не кон своите држави.

Комисијата ја нарекуваат јавен ссрвис или бирократија на Заедницата. 

Но, ова би можело да не одвсдс во погрешна насока, со оглед на актуелнитс 
овластувања на Комисијата, како автономна политичка институција.251

Советот па ЕУ е уштс познат и како Совет на министри. Советот на 

министри с примарсн форум за иостигнување договор помсѓу владите во 
системот на ЕУ. Претставниците на националните влади сс таму за да ги 

објаснат и бранат нивните национални интереси и да преговараат во основа 
за овие позиции во конкретната политика или ироблсматична област.252

Европскиот парламент прстставува демократски израз на политичката 

волја на народите на Европската унија. Неговата главна цсл с да донссува 

правни акти и да ја контролира работата на извршната власт. Надлежноста 

на Европскиот Парламснт може да сс подели во три главни категории: 

законодавна, буџетска и контрола над извршната власт. Европскиот 
Парламент обично е перцепиран како институција водена од заедницата. 
Неговитс члснови претставуваат локални интереси, но тие мораат да 

опорираат пошироко во европски контекст ако сакаат да се покажат како

251 Hamilton, Ј„ European Community Law, Sweet & Maxwell. London. 1998. p.29
252 Советот на Европската унија или Совстот на министритс с одлучувачко гсло на Унијата. 
Тој е составен од мнннстрнтс на земјитс члснки кои сс надлежни за обласга за која сс 
зборува на дадсниот состанок: надворешни работн, земјоделство. нндустрија, сообраќај. 
жнвотна срсдина итн. Тој е законодавно тсло на Унијата н оваа функција ја дели со 
Еиропскиот Парламснт. Меѓу другото. Советот ги усвојува меѓународнитс дотнори за кои 
нрсговара со Комисијата, тој о одговорен за координацијата на оиштнте економски политики 
на земјите члснки и заедно со Парламентот врши контрола врз буџетот на Унијата.
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ефсктивни. Парламентот е често гледан како демократски елсмент на 

институционалната структура на ЕУ.251 * * * 255

Судот на правдата е надлежсн за спроведувањето на законот на 
Унијата.

Европскиот совст е сдна од институциитс која се наоѓа на врвот на 

хиерархијата на Европската унија. Европскиот совет, составсн од шсфовите 

на држави и влади на државите членки, се состанува најмалку два пати во 

годината да ги дефинира гснсралмите политички определби во развојот на 
Унијата.

Претседателството на Советот ротира меѓу земјитс члснки на секои 

шест месеци: од јануари до јуни и од јуни до декември. Со цроширување на 

одговорноститс на Унијата и улогата на претседатслството станува 

исклучитслно важна. Честопати прстссдатслството грсба да предложи 
компромис или да најде прагматично решсние за некој ироблсм што го 
иоставува некоја земја членка, а исто така сс грижн за конзистентноста и за 

континуитетот во донесувањето одлуки.*4

Покрај овие институции поссбно мссто завзсмаат и Судот на рсвизори, 

Европската инвестициона банка, Економскиот u социјален комитет, 
Комитетот на рсгионитс и Европскиот омбуцман.255

251 Улогата на Европскнот Парламснт о да донесува закони и да ја испитува и контролира
употребата на извршната власт од страна на институциите на Европската унија. До 1979
година членовите на Евроискнот Парламснт (МЕРѕ) бса номиннрани од страна на 
нааионалнитс законодавни тела од рсдовитс на сопственитс членови. Директните нзбори за 
Парламентот почнаа во јуни 1979 година. Најважнитс овластувања на Парламентот се дслат 
на три катсгории: нрво, законодавнага моќ каде што влијаннсто на Парламентот сс 
прошири на дочолна. измсна и прифаќан>с на законпте предложсни од Комисијата. Во 
согласност со ова Парламентот н Советот cera ja сноделуваат моќта за донесуван»е одлуки во 
иовеќе областн: второ. моќта во користељето на буџегот, каде Европскиот Парламент го 
одобрува буџетот на Унијата секоја година; трето. надгледувањс на извршната гранка на 
Унијата нреку нејзината моќ да ги назначн прстседателот u членовитс ка Комисијага. 
Европсхиот Парламснт може да расиишува одрсдени комссарн и воедно има моќ да ја 
распушти истата комисија. Поедннечно или како група. европск1гге граѓани имаат право да 
иоднесат молба до Парламентот. Назначен е о.мбуцман кој треба да ги испитува тврдењата 
на граѓани гс за лошо раководење.
151 Solemn Declaration on European Union, 1983, EC Bull. 6-1983, p. 25
255 Пошироко bo: NATO Handbook. 2001 Office of Information and Press, NATO - 1110 Brusseles - 
Belgium, p.387
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Во првите 20 години од формирањсто на ЕУ, функционирањето на 

Европската унија сс одвиваше на тој начин што Комисијата би нредложила, 

Парламентот би советувал, Советот на Министрите би одлучил и Судот на 

Правдата ои интерпрстирал. Но, во послсдните 20 години, Парла*ментот 

стекнува нови надлсжности и одговорности. Се формира и Европскиот суд на 
ревизори, а Европската инвестициона банка сс јавува како главсн извор на 
финансии на економскиот развој. Исто така се мснува и улогата и начинот на 

работа на Советот и на Комисијата, а се основа и Комисијата на региони за 

напредувањс на рсгионалните интереси и разлики.:56

Институциите на ЕУ се во функдија да обсзбедат максимална 
хармонизација мсѓу земјите членки. Како и да е многу позитивни иресметки 

од минималната хармонизација ќе најдат место во срцето на процесот на 

прилагодување во низата од интересите што ги соединува да направат 

модсрна хетерогенична заедница. Минималната хармонизација се помирува 

со тоа дека најдобро с да се види како неизбежен и иозитивен одговор на 
зголемсната мултифункционална природа на заеднлцата.

2 3  ПРОШИРУВАЉЕТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Прашањсто за ироширувањс на ЕУ е сдно од најбитните прашања во 

овој период. Сс чини дека Евроиа бара одговори на неколку прашања: прво, 
„Кои сс границитс на Европа?“ второ, „Како онио кои сс „внатре“ во ЕУ 

трсба да сс однссуваат кон онис кои сс „надвор?'* трето, „Колку се богатитс, 
безбсдните и дсмократските земји подготвсни да го компромитираат она што 

тие го постигнале со цел да ги делат нивните вредности со новитс 

кандндати?"

Што сс однесува до ЕУ, таа веднаш отворено призна дека нејзиниот 
процсс на ироширување ќс биде технички најтежок од сите организации, 
поради големиот дијапазон на надлежности, нејзинитс наднационални 

карактеристики како и постојаниот процсс на развивање. 256

256 Ибрахими А„ Политичките институции ни Европската унија: Европска комисија. 
Логоса, 2003, 87
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Всушност, задачата за мрошируван>е е на дневниот ред на ЕУ скоро од 
нсјзиното основање. Навистина, за времс на нејзиното постоење ЕУ влијае на 

ноднесување барања за прием преговарајќи за пристаиуваље со потснцијални 

членки или иримајќи нови членки за врсмс на нивниот транзиционен период. 

Со тоа за ЕУ, за разлика од другите институции, прошируваљето не е толку 
иосебна задача како тековен процсс. Како рсзултат на тоа, ЕУ има 

зиачително искуство во проширувањето, а тој ироцес на проширувањс има 
степен на нормалиост и прифатливост.257

До средината на 1990-те, ЕУ помина низ три „бранови“ на 

проширување:

1. првиот ја опфати т.н. „Ссверна група“ и со него Англија, Данска и 
Ирска сс приклучија во 1973 во ЕУ;

2. вториот ја опфати „Медитеранската група" -  Грција (1980), 

Шпанија (1981) и Португалија во (1986); и

3. третиот „Северен" бран -  Австрија, Финска и Швсдска беа примсни 

во 1995.

Сепак и покрај констатациите дека Европската унија е фсномен во 
растеж трсба да сс напомне дека таа истовремено е и феномсн во развој. 
Денес ЕУ претставува реалност (во слсднивс форми: „обсдинување на 

Европјаните во нивната различитост; сдинствена валута; одржување на мпрот 

во Европа; простор на слобода, безбсдност и правда; помалку граници -  

повсќе работни места; информативно општество за сите; зелсн и одржлив 
разво^итн.)258 * за голем дсл од поиулацијата на европскиот контннент.

Дсфинирањсто на интеграцијата во Европската унија како „политички 
пмператив н дел од европската вокација на земјите членки“25У според 

Европскиот комесар за проширувањс Гинтср Всрхојген, значн всушност и 

потврда на ставот дека интеграцијата во Европската унија отсекогаш била

2,7 Croft Ѕ., Redmond Ј.. Wyn Rees G. and Webber M., The Enlargement o f Europe. Manchester
University Press. Manchester and New York. 1999, p.56

Panorama of the European Union. European Commission, Information Unit, Belgium. August 2000 
25,1 Gunter Verheugen, The Enlargement Process: Shaping a New Europe. Perceptions. June-August. 2000. 
P-11
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„политички проект којшто требало иницијално да биде постигнат преку 

економски средства"260.

Тој проскт чија реализација сс ближи кон крајот опфаќа зассга рсчиси 
половина земји на Европа (25 од 45 држави во Евроиа). Пристапот во 

нејзиното члснство е многу ригидсн и ограничсн од многу тсшки. за мали 

држави практично недостапни услови, од скономски, особено за оние со 

послаба економска моќ, до политички кои опфаќаат практнчно одрекување 

од државннот суверснитет.
Има формална постапка за приклучување кон ЕУ која започнува со 

поднесување на барање кое е во писмена форма, до Советот на Министрите. 

Советот тогаш може да одлучи да го одбие барањето (како што направи со 

мароканската молба во доцнитс 80-ти или да побара мислењс од Комисијата. 

Мислење го на Комисијата досега било прифатено во скоро секој случај и тоа 
можс да бидс:

позитивно (на примср: Австрија, Финска и Шведска) во кој случај 
започнуваат преговори;

негативно (на пример: Турција) во кој случај молбата е отфрлсна но 

понудсна е алтернатива за да го ублажи ударот - здружувањс на 

царината и можности за понатамошно повгорно поднесување на 
барањс нс с ислкучена;

условно. Овде ЕУ ги одредува промените кои земјата треба да ги 
нанрави за да сс смета за прифатлива.261

Откако ќс сс утврди дека земјата кандидат ги исполнува потребните 

услови за започнување на преговори, Комисијата има задача да проследи 
препорака до Советот за да се започнат разговори. Ова може да се толкува 
како повторно разгледувањс на мнснието сскоја година додека Комисијата 

почувствува дска можс да речс ДА.

60 Accession o f Cyprus to the European Union: A Window of Opportunity, article by the Chief negotiator 
in Cyprus and EU accession negations, European Voice, newspaper. 19,09.2001
261 Croft S„ Redmond J„ Wyn Rees G. and Webber M„ The Enlargement of Europe. Manchester 
University Press. Manchester and New York. 1999. p.60
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Ако мислењето e позитивно (или постане такво) тогаш Совстот мора 

да го иотврди едногласио и да ја иродолжи иостапката со што ќс ја обезбеди и 

иотребната согласност од Евроискнот Парламснт. Преговорите сс одвиваат 

помеѓу владата на кандидатот и Советот (претставуван од 
претседатслството) со асистснција иа Комисијата.

ЕУ развива единствена стратегија за ширсње на Унијата. Присмот на 
новитс држави во ЕУ е детерминирано како голем интерес на државите 

претенденти, но во основа може да се каже дека сспак тој нс е стихиен 

процес. туку процсс кој ќс сс рсализира единствено иреку имилс.ментирање 

на стандардите и критериумите кои ги иа.метнуваат државитс членки на 
ЕУ.262

За да бидат прифатливи како членки, потснцијалните кандидати 
мораатда исиолнат мсколку критсриуми. Само сден од нив беше поставсн во 

Римскиот Договор - дска новитс члснови треба да бидат „евроиски". 

Всушност, овдс има мала двосмисленост затоа што Договорот вели дека 

„сскоја овропска нација .можс да поднссс бараљс" (Член 237) што нс с сосема 
исто како и да се рече дека само Европските земји можат да поднесат 

барање.26'

Усогласувањсто на националното гтраво со правото на ЕУ треба да 

бидс една од примарните задачи на државите кои претендираат да бидат 

примени во членство на ЕУ. На тој начин ќс бидс исполнета една од 
основшпс претпоставки за присм и ќе бидс скратсн патог до ириемот.:м

Други критериуми „произлегоа" во текот на првото проширување на 
ЕУ и последователно потрсбата да сс бидс демократија и да се почитуваат 

човековите права и да се прифати acquis communautaire. Последното сс

ж Правилата и стандардите кои ЕУ им ги намстнува на потснцнјалннте членки на Унијата сс 
дсфиниранн на Самитот на лндсрнте на ЕУ во Коиснхагсн во 1993. а тоа се: стабилни 
институции. остварување на демократскитс права, владссњс на нравото. иочитувањо иа 
човековитс н малцинските ирава, пазарно стопанството и прсвземањс на одговорност за 
свентуалното влегување во еврозоната.
:63 Croft Ѕ-, Redmond Ј., Wyn Rccs G. and Webber M., The Enlargement o f Europe, Manchesier 
University Press. Manchester and New York. 1999, p.61
:м Трајан Бсндевскн. Институти u право na Ечропските заедпици ti Еоропската унија. 
материјали од тркалезна маса: Евроинтеграција на правниот, политичкиот н општествениот 
снстс.м на Република Македонија. Македонска ризннца, Куманово. 2002. 116
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однесува на сите постоечки правила, прописи и договори на ЕУ. Накусо, 
новите члснки не можат да сс обидат да ги одгонетнат постоечките прописи 
на ЕУ.

Во раните 90-ти години на минатиот век Европскиот Совет ги прошири 

критериумите, и тоа со: вклучување на функционмран.е на конкурснтна и 

иазарна економија и адекватсн лсгален и адмипистративсн систем во јавниот 
и приватниот сектор.

Гореспоменатитс критсриуми Ристова-Астеруд265 * ги има 
класифицирано на следниот начин:

- државата-апликант мора да биде европска држава;

- државата-апликант мора да ги исполнува т.н. политички 

критериуми;

- државата-апликант мора да ги исиолнува т.н. економски 
критериуми;

- државата-апликант мора да го прифаќа т.н. Acquis Communautare на

ЕУ;26Ќ

ЕУ мора да води сметка за сопствсннот капацитет за прошнрување 

со нови држави-члснки.
Со исклучок на првиот, другитс критериуми сс познати уште како 

Копснхашки критериуми.

Следсјќи го развојот на ЕУ како дополненис, од новитс членки се бара 

да ја прифатат настанатата acquis politique, т.с развојната општа надворсшна 

политика и политика на одбрана и со finalitc politique (долгорочната цсл на
ЕУ).267

Сите овие критериуми беа иоставени во документот „Програма 2000“.

' 6Ѕ Каролнна Ристова-Астеруд. Општите критериуми зи пристапување во членство со 
Европскати унија. материјали од тркалсзна маса: Евроинтеграција на правниог, 
политичкиог и општсствсниот систсм на Рспублика Македонија, Максдонска рнзннца. 
Куманово, 2002, 95
: Принцииот на Acquis Communauiare иретставува прифаќање на правата и обврскитс. 
BHCTUHCKJI или иотсндијално. во однос на снстсмот на заедниците u ннвна инсгнтуционална
рамка.
'6' Croft Ѕ.. Redmond Ј.. Wyn Rees G. and Webber M„ The Enlargement of Europe, Manchester 
University Press, Manchester and New York, 1999, p. 61
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- земјата која поднесува барање мора да има иостигнато стабилност 

на институциитс кои гарантираат демократија, законските прописи. 

човскови права и заштита на малцинствата;
мора да има пазарна економија која функдионира како н 
способност да сс справи со конкурснтниот притисок и пазарнитс 
сили во ЕУ.

- Мора да има моќ да ги прифатн обврските на членството, 

вклучувајќи ги приврзаноста кон цслите на политичката, 

економската и монстарната унија.
По повод ннтеграциските процеси во Европа во светската јавност сс 

водат научни, сгручни и политички расправи; се иоставуваат многу прашања 
од суштинско значење за иднината на овој континент и луѓето кои живеат на 

нсго. Некои се прашуваат: „Што всушност нретставува Евроиа?“, „До кадс сс 

протега?", „Каква е нејзината мсѓународна позиција?“, „Кадс се нејзините 
граници?“, и особено „Какви сс нејзините односи со американската 

супсрсила?*4.269
За Европката унија во најопшта смисла, прошируван.сто ќс потенцира 

двс стратсгиски цсли: 1) иросктираљс на политичка стабилиост на Европа 

како целина; и 2) зајакнување на Европа како скономска сила271’.

Зголемувањето во многу иоглсди е клучна појава на заедницата. He е 
сдноставна тсхничка работа на додавање членови. Трагањето за мир и 
проспсритет може да послужи како трајна тсма за моделот на поставената 

европска интеграција, но таквите објективи може да сс достигнат низ многу 

различни методи.

Проширувањето на ЕУ треба да обезбеди во основа проширување на 
зоната за безбедност на цела Европа. Со ириемот на новите држави членки 
во ЕУ треба да се создадс можност заеднички сите држави од Евроиа, * 169 * *

268 Crofl Ѕ., Redmond Ј., Wyn Rees G. and Webber M„ The enlargement of Europe. Manchester University 
Press, Manchester and New York, 1999, pp. 62
169 Mićovie V., Gtohalizacija i novi svetski poredak, Čigoja štampa, Beograd, 2001.98
’ 0 Agenda 2000 -  Enlargement Strategy Paper (Report on Progress Towards Accession by Each of the
Candidate Countries). Bulletin of the European Commission, Supplement 3/2000, p.5.
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поконструктивно да придонесат за јакнењс на севкупнитс процеси во 
заедничкото живесње. вклучувајќи го и мирот и безбедноста на тлото на 
Европа.

Потпишувањето на Договорот од Ница ја одбслежува завршницата на 

Мсѓувадината конференција што заночна на 14 февруари 2000 година. Цслта 
на оваа конфсренција беше да се усвои начинот на кој работат европските 

институции за да се овозможи Европската унија да прими нови земји членки. 
Новиот договор го поплочува иатот за најголемото проширување за кос 

воопшто размислувала Унијата, од асискт на постигнување трасн мнр, 

стабилност и просперитет за ситс дсмократски држави во Европа.271

Мсѓувладината конфсрснцнја што ја подготви ревизијата на 
договоритс усогласена со Европскиот совст во Ница на 11 декември 2000 

година, мораше да одговори на едно суштинско прашање: на кој начин може 
Европа да функционира ефективно кога бројот на земјите членкн рсчиси ќе 

сс удвои? Прсдизвикот што стоеше пред Мсѓувладината конферснција беше 

да се направат неколку мошнс иотребни нодобрувања во рамкитс на 

институционалната рамка.272
На 09.10. 2002 година сврокомесарот за прашањсто за нроширувањето 

Гинтер Фсрхојгсн, пред Европскиот Парламент презентирашс документ со 

кој се утврдува дека 10 земји (Полска, Унгарија, Чсшка, Словачка, Словенија, 

Литванија, Летонија, Естонија, Малта и Кипар) до декември треба да ги 

завршат прсговорите за арисиособување кон критериумитс на ЕУ и во 2004 
година да станат полноправни члснки.273

Со новото проширување кое сс случи на 1 мај 2004 г., ЕУ од постојните 

15 држави cera брои 25 држави членки. Дссеттс нови држави членки на ЕУ се: 

Кипар, Чешка, Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Малта, Полска, 

Словачка и Словенија. Се очекува до 2007 г. идни членки да станат Романија

'  1 Ибрахими А.. Политичките институции на Европскита унија: Европски комисија, 
Логоса, 2003. 78
272 Office for Official Publications of the European Communities. Who is Who in the European Union? 
What difference will the Treaty of Nice make?, European Commission. Luxemburg, 2001. p.3
273 Тасковска Д., Политичките услоии за членство во Европската унија, Евроинтсграција -  
идеи, состојби. рсализација -  зборник на трудовн, Македонска ризница. Куманово. 2002.429
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ii Бугарија. ЕУ смста дска Хрватска би можела да пристапи во унијата 

најрано до 2009 г. Турција се уште ги нема заиочнато разговорите за членство 
и се очекува ЕУ да одлучи кога бн огпочналс истите. Република Македонија 
има официјално аплицирано на 22 март 2004 г.

Приемот во ЕУ се смета за ирнвлсчсн затоа што им овозможува на 

земјите кандидати дополнителен канал за исполнувањс на внатрешнитс цсли. 

Целите можат да бидат економски или политичкн. Општо земено ЕУ с 

корисен 1Чцсжурен виновник“: Цслите на ЕУ можат да бидат обвинстн за 
ирифаќање на непопуларни политики кои сс потрсбни првонствено за 
домашни цсли. Уште иозитивно, сите сегашни (и најверојатно сите идни) 

кандидати сс сиромашни споредсни со члснките на ЕУ. Поради тоа, ситс тие 

го изедначуваат членството во ЕУ сс> зголемен скономски напредок за кусо 

врсмс преку приемот во структурнитс фондови на ЕУ, а за подолго времс 

прску поголем економски развој поврзан со членството во ЕУ (иако 
прсцизниот механизам по кој последното води кон претходното не бил 

никогаш дсфиниран). На нолитичко поле, сите потенцијални члснки гледаат 

во ЕУ како на директно засилување на нивните новосоздадони демократии и 

пазарни економии.

На крај, има три сцснарија за идното проширувањс на ЕУ:
-  мирна прогрссија. ЕУ сдноставно продолжува како едноредна, 
еднобрзинска организација, со исклучок на неколку отстапки за 

„поспорите“ членки иокрај онис кои всќс постојат (ограничување за 

време на транзициониот период за новитс члснки, врсмсно исклучувањс 

од трстиот степен од економската и монстарната унија на земјите 
додска нс ги исполнат критсриумитс за конвсргенција (меѓусебно 
зближување) и неколку ad hok договори како Шснгенската Сиогодба). 

Во еден идеален свет, проширувањето ќс се одвива сиоред „класичниот 

модсл" со прилагодување, а нс со мснувањс на институциитс и 

иолитикитс на ЕУ;

-  парализа. ЕУ едноставно би била во застој под тсжината на бројот на 
членки ii порастот на политичка разноликост;
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-  адантација, најверојатно диференцијална интсграција. Оиа може да 

има неколку форми. но најверојатната варијанта с повеќеслојниот 
порсдок.

ЕУ се наоѓа соочена со исторнска можност да се нромовира себеси во 

улога на носител на мирот и стабилноста на овој медитсрански остров, но и 
рсгионот во целост. Во прилог на ова зборува и ставот дска проширувањето 
на ЕУ можс да биде набљудувано и како голема инвсстиција во стабилноста. 
дсмократијата и иросперитетот за цсла Европа.274

2.4 ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ОДБРАНБЕНИОТ ИДЕНТИТЕТ

Политичката определба на ЕУ за создаваље свропска надворешна и 
безбедносна политика е просто нсиовратна (иреверзибилна).

Денес Европската унија с граѓанска сила. Таа има огромна 

мсѓународна моќ, но многу често с нссиособна да ја иокаже. Во основа, ЕУ 

има недостаток на сила275 во восна смисла и има потешкотии во брзото 
рсагирање на надворешнитс настани.276

Како што е добро познато, политичкитс разлики помсѓу државите 
члснки на развојот на заедничкага одбранбсна иолитика долго време бса 

инструмент за спречувањс на ЕУ да развие воени карактеристики.377

Евроиската безбедносна иницијатива има за цел да ја зајакне 

снособноста на европските нации да дејствуваат во рамките на целитс на 
надворешната политика. Ова значи две работи. Прво, ја зајакнува 

засдничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, но и ја дава и 

можноста да донссува воени одлуки, а со тоа и можноста од политичка 

контрола на операциите за менаџмент со кризи (Задачи од Петерсбург). Како

1Ј'  Yannos Krandidiotis. The Enlargement of the European Union: Prospects and Problems, speech 
delivered at the Conference organized by Eliamep and others on 6-7 November. 199S. Athens, p.2
275 Одгоиорноста на ЕУ за конфликтот во порансшна Југославија беше општо прнфатена 
крнтиката за нејзнната нсспособна нскомлетеатна природа. Сспак некои критики имаа лоша 
проценка за историското потекло, а тоа продизвика и скептицизам околу можноста некој 
посредник да донесе мир на тој дел од континентот.
2,6 Tapani Vaahtoranta. European Security in 2010, Copyng with the New Security Challenges of Europe. 
Proceedings of 4th International Security Forum Ulrich Lehner and Fred Tanner, Peter Lang. p.9S 
:77 Smith A.M. and Timmins G.. Building a Bigger Europe -  EU and NATO enlargement in comparative 
perspective. Ashgate. Aldershot • Burlington USA • Singapore • Sydney. 2001. p. 165
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второ, гн зајакнува воените способности на Европа, така што на свропскиот 

менаџмснт со кризн му сс дава крсдибилитот со што се дава подобар и 
покохерснтен придонес во НАТО.278

Сспак. за ирвите триесет години од нејзиното постоење ЕУ беше 

сурово нсклучена од каква било акција или дури дискусија за прашање за 

одбраната. Најважната причина за исклучување иа засдницата од сскаква 
надлежност во полсто на безбедноста и одбраната бсшс прифаќањето дска 
одговорноста за колсктивна одбрана на Европа сс поставува со HA T0.27v

Балканските кризи и забележителната војна во Косово секако ги 

освсстија Европејцитс за положбата на нивните сопствени воени аиарати, 

шшната зависност од добрата волја на САД и свроискиот недостиг од 
снособност и адскватсн одговор на таков вид на настани.

Мсѓутоа како парадокс, продлабочувањето на формална евроиска 
интеграција ја врати „безбедноста“ во агсндата, најочигледно со 

формализацијата на надворсшно -  политичката соработка и со стремежот да 

сс создаде заедничка надворсшна и безбедносна политика.280

Развојог на кохерентната одбранбена политика за ЕУ бсше област на 
големи тешкотин во поголемиот дел од периодот на 90-тс годинн на минатнот 
вск. Велика Брнтанија беше посебно проблсматична, плашејќи сс дека сское 

зголемување на улогата на Европската унија ќе бидс на штета на кохсзијата 

на НАТО. Овие недоразбирања набргу беа надминати и ЕУ сс фокусира на 

градењс на каиацитети за автономна акција поддржани од веродостојни воени 

сили и средства. но исто така манифестира и подготвеност да може да 
одговори на мсѓународнитс кризи.

Со оваа радикална промена на позицијата на ЕУ се отвори патот за 

понатамошен развој на европската одбрана. Западноевропската унија * 20

:7В Pcicr Abboll, The Future Challenges to European Security from a Specific Military Perspective. Copyng 
wjih the New Security Challenges of Europe, Proceedings of 4th International Security Forum Ulrich 
Lehner and Fred Tanner, Peter I-ang, p.85
2 '' Dcnza E„ The Intergovernmental Pillars of the European Union. Oxford New York, 2002, 341
2S0 Rosamond B., Theories o f European Integration, PALGRAVE, New York, 2000, 171
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(ЗЕУ)281 во минатото бсшс перцспирана како главен фокус за напорите на 

европската одбрана. Таа беше ограничена во пристапот до способностите, 

недостатокот на адскватен персонал за планирање и степенот на несигурност 
за типот на опсрации кои би можсла да ги превзсме. Заедничката 

надворсшна и бсзбсдносна политнка е продолжение на Западноевропската 

унија која имашс за цел да ја унапреди меѓувладината соработка на земјитс 

членки на ЕУ на подрачјето на безбедноста.

Засдничката надворешна н безбсдносна нолитика с камен тсмелник на 

ЕУ. На Заедничката надворешна и бсзбсдносна иолитика како составен дсл 
на развојот на ЕУ и се доверени задачи да ги иодготвува и да ги сировсдува 

одлуките и акдиите на Унијата кои сс иоврзани со одбраната.282 283 Со тоа сдна 

од иоважните цели на ЕУ е да го брани својот идентитег во подробностн на 

мсѓународната сцена преку надворешната заедннчка п безбедносна политика, 

вклучувајќи ги прогресивните структури на одбранбената политика.
Во 1991 година во Мастрихт сс состанаа шефовите на држави и влади 

на земјите членки на Европската заеднида (ЕЗ) и беше донесено решение за 

основање на заедничка надворсшна и безбедносна иолитика (CFSP). Подоцна, 

на 10.12.1991 годнна од страна на министритс на ЗЕУ беа донссени две 

декларации со кои се поставија темелите во развојот на ЗЕУ.

Значењето на првата Декларација на ЗЕУ е во насока на 
определувањс и утврдување на односите на ЗЕУ со ЕЗ и Атланската 

Алијанса. Во таа насока се потенцира: „ЗЕУ ќе се развива како одбранбена 

компонента на ЕУ и како средство за зајакнување на европскиот столб на 

Атланската Алијанса. На крај ќе се формулира заедничкг европска 

одбранбена политика и ќе се врши конкретна имплементација иреку 
понатамошнио г развој на сопствсната оиеративна улога“.2|!3

Карактеристично за втората Декларација на ЗЕУ с определувањсто на 

критсриуми за членство во истата. Во продолженне се истакнува: „Се

281 ЗЕУ од нред извесен пернод u офицнјално нс постон, нсјзината улога е олицс гворена во 
свропската кадворсшна и безбсдносна политика.

Види: О. Бакрескл. Сс понаГлисена улога. саисаннс Одбрана. Годнна XII. број 85. мај 2003.20
283 Види пошироко: Официјална веб страница: http://www.weu.int/eng/info/role.htm р.1
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покануваат државите членки на ЕЗ да пристапат кон ЗЕУ под услови кои ќе 

бидат договорени во согласност со чл. 11 од изменетиот Бриселски договор 
или, пак, во улога на набљудувачи. Истовремено, другите земјн членки на 

НАТО од Европа се покануваат да станат асоцијативни членки на ЗЕУ на 

начин кој што ќе им овозможи целосно учество во активностите на ЗЕУ".284
Во јуни 1992 година министрите за надворсшнн работи и за одбрана на 

членкитс на ЗЕУ составија декларација во Санкт Петербург под која тис би 
создале восна сила способна да бидс користена на барањс на ОБСЕ или 

Советот за безбедност на ООН. Декларацијата навсдува дека силите на ЗЕУ 

би можсле да бидат употребени за хуманитарни и спасувачки задачи. задачи 

за зачувувањс на мирот и за задачи на борбените сили во раководење во 
кризи, вклучувајќи п создавање мир.

По Петсрбуршкиот состанок (јуни 1992) следешс основање на восна 

клетка за иланирање. Шефовитс на одбранбениот псрсонал почнаа редовно 

да сс среќаваат и нацноналните влади формираа извесни воени единици кои 

ги ставија на располагање на ЗЕУ, вклучувајќи ги франко -  германските 

корпуси кои станаа еврокорпуси и англо-холандската амфибиска сила.
Значи, создавањето на свропска одбрана е концспт што е присутен 

долго врсме во агсндата на Евроиската Унија, но чија практична реализација 

почна да сс остварува во последната деценија на минатиот век. Поточно, оваа 

идеја стана реалност по Самитот во Мастрихт од 01.11.1993 година кога се 

создаде новата рамка на заедничката надворсшна и бсзбедносна политика. 
Договорот од Мастрихт ги кодифицира u зајакна правилата и искуствата за 

дииломатска соработка. Целитс се содржани во глава 5 од Договоротл'ѕѕ и се 
однесуваат на создавање на заедничка надворешна и безбедносна политика за 

ситс работи поврзани со бсзбсдноста на ЕУ, вклучувајќи ја евснтуалната 

конструкција на заедничка одбранбена политика, која што со време би

Foniaine.P, A New Idea for Europe. Office for Official Publications of the European Communities. 
Luxembourg. 2000, p. 29
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резултирала со заедничка одбрана.21* Подоцна, Договорот од Амстердам287 

понуди нова серија на принципи со што и даде на Унијата политички и 
административни структури кои и овозможија да се претстави едногласно во 
меѓународната политика, односно Договорот претставуваше засилување на 

институционалната основа за засдничка политика во надворешните работи и 
безбедноста.

НАТО изрази целосна поддршка на Бриселскиот самит одржан во 

јануари 1994 година, потенцирајќи дека итноста за европската безбсдност и 
одбранбен идентитст ќе ја зајакне европската потпора на Алијансата и ќе им 

овозможи на европските сојузници да иреземат поголема одговорносг за 
нивната засдничка безбедност и одбрана.

Договорот во Амстердам и рсшснијата кои следуваа донесени во Келн, 

Хелсинки, Фсира и Ница за развојот на заедничка надворешна и безбедносна 
политика се стрсмсжи кои овозможуваат ЕУ да биде способна да дслува на 
меѓународната безбедност, со понатамошно унапрсдување на ЕУ на патот 

кон нолитичка унија која е вистински способна да делува. Kora еднаш овис 

одлуки ќс бидат целосно имплементирани ЕУ ќс маршира на значасн oncer 

на цивилно и воено значење и делување автономно и ефикасно во 

спречувањето на кризите и управувањето со истите.2*®
Но сепак, овој процес бсшс започнат со ирагматизам (чекорите беа 

преземени сден по друг: расиравиите или принцшште беа тргнати настрана: 

архитектурата беше инспирирана од НАТО), ефикасност (конкретни

:Ѕ6 Спогодбата од Мастрихт. во иеттото иоглавје и член Ј воспостави нова чаедничка 
надворсшна » безбедносна полнтика која требашс да ја замени Европската политичка 
соработка. Члсн Ј2 постави снсцифични цслн на заедничката политика. Тие грсбаше да ги 
заштитат заешшчките врсдности. основнитс интереси и независноста на Унијата, да ја 
засилат безбедноста на Унијата и нејзшште зсмји-членки на сите полиња, да го сочуваат 
мирот и да ја засилат меѓународната безбедност. според Прннцииите на Повелбата на ООН. 
на Фнналниот хелсиншки документ u целнтс на Париската повелба. да промовцраат 
меѓународна соработка и да ја развиваат демократијата. владеењето на правото u почитга 
кон правата на човскот. Ова може да се смета за обсзбедување законска рамка за заедничко 
делувањс кое ссга би ја надминувало процедуралната и политичката соработка и би имало 
обврзувачки карактер. За останатите сегменти од член Ј пошироко кај: Denza Е., The 
Intergovernmental Pillars of the European Union, Oxford New York, 2002, 56

European Commission Directorate-General. Questions and Answers on the Treaty o f  Amsterdam. 
Brussels. 1997, p.17-18
:s8 Karstcn D. Voight. The European Security and Defence Identity: Brtrh Pangs of a New Atlantism, p.44

2 2 9



потреби насироги институционалните ирашања) и солидарност (прогрес 

направен на Самитите во Болоња, Хелсинки, Санта Марија Дс Фсира и Ница 

бса колективно подготвсни и согласни). Ова е усисшна ирва рунда на 

развојог на одбранбената политика на ЕУ. Таа требашс да ги води 

Европсјците да поссдуваат нолитичко-восна сила давајќи и на ЕУ автономен 
капацитет за справувањс со кризни ситуации и можна употреба на сили за 
брза реакција.2*9

Фазата на исполнување даде поттик со тоа што ЕУ разви ембрион на 

иолитичко-восн кападитст на ЕУ. Процесот започна во декември 1998 г., 

помсѓу Франција и Британија со Декларацијата за одбрана од Сент Мало.;91< 
Неколку мсссци подоцна во екот на Балканските кризи, гсрманската влада 
имајќи го во тоа врсме претседателството на ЕУ се движошс по истите линии. 

На нсформалниот состанок на ЕУ, Јошка Фишср прсдложн идеи за 

заедничка свроиска безбсдносла и одбранбена политика што ќе овозможл 

Унлјата да донесува и имплсмснтира брзи воени одлуки во кризните рсгиони 

боз ресурсите, нмотите и способноститс на НАТО. Всднаш после воената 
кампања против Југославија, за врсмс на нивниот прв состанок ио четири 
години, бриганскиот и италијанскиот премиср Блср u Д'амато донесоа 

предлог ,да се постави критериум за подобрување и засилување на 

европските безбедносни способности“. Речиси во исто врсмс бешс 

иредложено да бидс наимснувана впсокорангираиа Европска јавна фигура со 

одговоркост за спроведувањс на засдничкн надворешни и безбедносни 
политички проблеми. Од тука во јуни 1999 Хависр Солана, порансшен 
генерален секретар на НАТО беше назначсн за висок претставник за 

надворешна и безбедносна политика.

За време на војната во Косово, многу европски лидсри не можса да ја 

сокријат својата фрусграција од тоталната зависност од американските

‘Ѕ9 John Kenberry, Strengthening the Atlantic Political Order, p.33-34
:911 Bo дсксмври 1998 година лидсритс на држаиата и владата на Франција и Велика Британија 
донесоа заедничка декларација во Сент Мало со цел да се реализира одбранбенага одрсдба 
во новнот договор истакнуиајќи дска на овој крај Унијата мора да нма канацитст поддржана 
од довсрливи воени силк со намера за нивна употреба н подготвеност да се направи тоа како 
одговор на интернационални кризи.
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способности, одлукн и акцни. Постоеше чувство дека би трсбало Европа да 

може да стори нешто повеќе на одбранбсно ннво и историскиог договор во 
Сент Мало во 1998 го оформи патот за Европската иницијатива искажана во 

Хелсиншката декларација од страна на Европскиот Совет.291

Во декември 1999 година Европскиот совет во Хелсинки292 стави 

повсќс војници на овис планови и во основа се согласи дека „соработувајќи во 

операциите водени од ЕУ, државите членки мораат да бидат способни до 2003 
да сс ирегупираат во рок од шсссет дсна и да ги задржат најмалку 1 година 

восните сили од 50.000 -  60.000 лида од целиот ранг од Петерсбуршкитс 

задачи“. Хелсиншкиот Европски совет исто така истакна дска управувачкиот 

мсханизам за справување со невоени кризи ќс бидс донссен да координира и 

да ги направи поефективни различнитс цивилни средства u извори, во 

паралела со воените и да ги стави на расиолагање на Унијата и на државите 
членки.*

Поставуваље на приоритститс како опсрација за проекција на сила 

бешс главна цсл кон која членките на Европската унија ќе можат да 

иридонесат. Ова с онаа од областите во кои Европската унија ги обсзбеди 

почетоцитс на одговорот („насловната цел“ или силата за која сс одлучувашс 
во Хелсинки) без целосно да се постави прашањето како свропската моќ ќе 
се прилагоди ирнмарно да го прави тоа. Дали ќс биде иримарна способноста 
да владее со онерации блиску до дома со ограничено меѓународно учество на 

САД, или иак дали европскнте сили исто им ја даваат на Европската Унија

291 Karsien D. Voighl, The European security and Defence Identity: Bitrh Pangs of a New Atlantism, pp.6S
292 Ha состанокот на советог на Европската унија во Хслсннки во 1999 година, сс формнра 
„главната цсл" на земјите члонки на ЕУ во рамките на нивнитс воени канацитотн во 
олерации за сирсчување на крнзи. Цслта е да му сс овозможи на ЕУ до 2003 година да 
распороди u одржи уштс најмалку сдна година. воснн сили од најмногу 60000 војннцн за 
спроводуван.с на цслиот спектар на таканарсчснигс Пстерсбуршки задачи ко» бса донесенн 
со Договорот од А.чстсрдам во 1997 година. Овие задачи се состојат од хуманнтарни н 
спасувачки задачи; мнровни задачи и задачн за борбсни сили во справувањсто со крнза. 
вклучително и одржуван.с па мирот. Нивната улога би била прсазсмање на воени операцнп 
предводени од ЕУ како одговор на мсѓународнитс крнзи во услоии кога НАТО не е воено 
вклучсн.
291 Denza. Е.. The Intergovernmental Pillars of the European Union, Oxford University Press Inc., New 
York, 2002. p.355-356
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можноста да дејствуваат далеку од дома но со минорен партнер со водечката 

коалиција на САД, како што беше во Заливската Војна.* 294

Kora европските советници сс сретнаа во Келн во јунн 1999 година 
договорот од Амстердам само шго стаии во сила и лидеритс на државите н 
парламснтите бса одлучни да ги дадат на Унијата капацитститс за са.мостојни 
акдии.

Во анекс 2 од нивнитс заклучоци, европската советничка декларација 

го предложи развојот на ефикасни европски военл капацитети, особено за 
свропско управување со кризи.

Одговарајќи на оваа нннцијатива во април 1999 г. на Вашингтонскиот 
самит, НАТО го прослави својот 50-ти родсндсн. Тој понуди консултации со 

ЕУ кои ќе се однесуваат на европскиот нристаи на иланирачките способности 

на НАТО и на заеднички пмот за оисрациите кои ќс ги води ЕУ. Концептот 

на Европскиот бсзбсдносен и одбранбен идентитет (ESDI) во рамкитс на 
НАТО бешс посебно признат.2''5

На основа на одлуките донесени во Хелсинки и Вашинггон во 1999, ЕУ 

и НАТО прсзедоа активности за верификување на трајни ангажманн за 
консултации и соработка помсѓу ЕУ и НАТО, како и ангажмани за пристап 

на ЕУ кон способностите на НАТО („Берлин илус") Во Ница, Европскиот 
Совст ги разглсда прсдлозитс на ЕУ за такви ангажмани. Како и да е, 
предлогот на ЕУ за „Бсрлин плус“ -  посебно во делот на барањата на ЕУ за 

сигурсн и автоматски пристап до планирачкитс можности на НАТО -  наиде 

на одобрување од сите сојузници.296
Обврзувачката конференција се одржа во Брисел, во ноември 2000 

година. Ова беше есенцијално за довсрбата и сфикасноста на европската 
бсзбедност и одбранбената политика дека воените способности на ЕУ за

: к Francois Hcisbourg, European Security: The Impact of The European Union‘s Security and Defence
Policy. Copyng with the New Security Challenges of Europe, Proceedings of 4th International Security 
Forum Ulrich Lehner and Fred Tanner, Peter Lang, 2001. pp.51
:,s NATO Press Releases NAC-S(99) 64 and 65 (24 March 1999); Nicoll and Salmon (2000) pp. 378-S4; 
Teunissen (1999)

Karsien D. Voight. The European Security and Defence Identity: Birth Pangs of a New Atlantistn. p.46
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управување со кризи сс зајакнати за да ЕУ бидс во иозиција да интервонира 
без извори кои ги поседува НАТО.297

Европскиот Совет во декември 2001 ја декларираше европската 

безбедносна и одбранбена иолитика како операционална и во Севиља во јуни 

2002 потврди дека Унијата беше во иозитива да води сметка нри 

уиравувањето со кризни операции во Босна и во Македонија.298
Подготвсноста за расиоредување се идентификува како еден од 

главнитс двигатсли за структурата на свросилитс.

Тоа бсшс иотврдсно и на Самитот во Атина одржан на 14.03.2003 

година, на кој на евросшштс им сс даде лсгитимитет за превземањс на 

улогата на НАТО во Република Максдонија. Како рсзултат на гоа на 
31.03.2003 година ЕУ и официјално го започна реализирањето на овој 
ироскт.299 300 301

Со тоа може да сс констатира дека силите на ЕУ ирераснуваат во 

највисоко ниво на мултинационалност и ќс го развиваат восниот аспект на 

европската бсзбедност преку селсктивна готовност за унотреба на восните 

инструмснти за одбрана на националнитс или свропскитс интсреси.
Многу европски земји ссга прифаќаат нивнитс сили во иднина да бндат 

конфигурирани, опремени. обучсни и досташш многу повеќс од иорано за 

скспсднциони или слични употреби, иовеќе за иоддршка на меѓународниот 

поредок, отколку за директна вна грешна одбрана на земјата против масовна 

агрссиЈа.
Персоналот на НАТО и како складиште на многу информации и 

експертизи и поради иотребата за конвергснција НАТО/ЕУ, трсба да бидс 

целосен учесник за да помогнс да се моделира овој процес.

297 Council Press Release No 13427/2/00 of 20 November 2000
298 Denza. E.. The Intergovernmental Pillars of the European Union, Oxford University Press Inc., New 
York. 2002. p. 361
299 Операциито од ионизок ранг на Пстерсбуршкног снскгар веќе се применуваат во нашата 
држава. Важно е тоа дека се оствари сдна форма која ги вклучи речиси сите зе.мји членки на 
ЕУ.
300 Quinlan iVl.. European Defence Cooperation Asset or Threat to NATO. Woodrow Wilson Centar Press. 
Washington. D.C. 2001, p.54
301 Ibid.. 54-55
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Тие ќе мора исто така да сс прошират до соодветна и конзистентна 

организација. договорени стандарди на спремност за чссто заедничко 
тренирање и заедничка доктрина за разнитс замислени задачи.

Треба да сс има во вид дска европските амбиции нс иостојат за да ЕУ ја 
прсземс улогата на НАТО во Европа, туку напротив, напорнтс се насочсни 
овис двс институции да бидат комплементарни заради постигнуваљс 

заеднички цели.

Тсндснцијата за компатибилност и соработка, наспроти издвоеност и 
конкуренција е карактсристика и на дипломагската и ма воената активност 
на свропските и на другите сојузници од НАТО.

Проблемите со кои се соочува ЕУ во конституирање на сопствсн 

безбсдносен систсм во голема мера се детерминирани од дуплирањо на 

одбранбените ресурси со НАТО.
Прашањето за дуплирање на капацитетитс о суштинско прашањс. 

Европското стекнување на моќта с неодминливо и нсраздвоиво од всќс 
замислениот концепт, но има чувствителни иолитички и прноритстни 

ирашања за кои с потрсбно постојано да сс прави дополнителен наиор, а сс 

поврзани со дуплирањето. Особсно е чувствително прашањето во врска со 

структуритс, процссите и иерсоналот.
Напрсдокот во соработка га на НАТО со ЕУ с направен во деталнитс 

неформални разбирања опфатсни со Бсрлин плус договорот концспт со кој 
ЕУ би имала пристап во употрсбата на ресурсите на НАТО за ноддршка на 

нејзинитс операции.

ЕУ има предност над НАТО воглавно во рацете на Европската 
комисија, која има шнрок распоред на цивилни инструменти и ресурси 
способни за учоство во превснција и справување со надворсшни кризи често 

иред да се види било каква улога на вооружснитс сили.

Врз основа на изнесеното може да се заклучи дека сс понагласено е 

чувството и перцепцијата за се поактуелното значсњс и важност на 
заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ. Тоа може да се 
соглсда од безбедносната состојбата која с актуелна дснсс во Европа. во која
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евросилите имаат се понагласена и поистакнага улога. Истовремено, дснес 
оваа институција има на располагање одрсдсни механизми кои и 

овозможуваат успсшно превзсмање на активности во насока на справување 

со кризни ситуации. Потврда за тоа секако е и неодамнсшното превземање на 
мисијата од страна на евросилите во нашата држава.

Позитивните предности на усисшната Заедничката надворсшна и 
бсзбедносна политика за ЕУ и нејзинитс члснки. сегашни и идни, нсма 
потреба да сс иодвлекуваат. Атлантската алијанса исто гака ќс биде 

зајакната и нејзиниот баланс ќе бидс поздраво наиравсн доколку иостои 

подобро европско учсство.
Со цел да бнде способна адскватно да одговара на промсните на 

светската арена, ЕУ треба да ги развие нејзините воени канацитети. Треба да 

иоседува доволно сили за високо-интензивни операции употрсбувајќи високо- 
тсхнички оружени системи интсгрнрани во рамката на иновативнитс 

концепти и доктрини. На другиот крај спектарот на воени способности се 

иојавува како цел нов ранг иа оиции. Тие извнраат од растечката улога што 
прсвентивната дипломатија очекуваа да ја игра што ги принудува значајно 
начинитс на кои трсба да бидат вработувани вооружени сили. Оисрациите за 

чуван.е на мирот сс мултинационални во суштина и ги присилуваат 

европските вооружени сили да ги дефинираат повоенитс доктрини и опрема 

за комплексната ситуација.301
На крајот би потснцирале дека развојот на заедничка надворешна и 

безбсдносна политика с возможсн затоа што, ирво, кризпте на Балканот 

покажаа дека таква иолитика бсшс погребна за да сс исполни задачата за 

колективна одбрана обезбедена од НАТО и второ, затоа што членки на ЕУ 
кои не се членки на Алијансата гн предсфинираа нивните безбедносни 

идентитети на начин на кој можат самитс да сс справат со задачите од 
Петерсбург.414 302 * 304

302 Ibid., 81-82
103 John Kenberry, Strengthening the Atlantic Political Order, pp. 35-36
304 Karsten D. Voight, The European Security and Defence Identity: Bttrh Pangs of a New Atlantism. p.44
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Подобрувањето на восннтс способности с од голе.мо значсње и не само 

што ќс ги подоби способноститс на ЕУ, туку исто така значајно ќс допринесе 
за зацвстувањсто на онис операции на НАТО кои нс сс оирсделени во членот 
5. Оваа имплементација на решенијата на Заедничката надворешна и 
безбедносна политика с најочигледен израз на посветеност на зсмјите членки 

на НАТО и ЕУ кој води кон подобро делењс на задачитс на Алијансата и во 

исто време е иридонсс кон нмплементацијата на „Иницијативата на 

одбранбснитс способности" усвоени на самитот на НАТО во BauinHrTOH.105
За да ЕУ бидс претпознатлива треба да има изградсно успешна восна 

моќ. Второ. треба да има ефикасни институции и процеси за зачувувањс. 
уиравување и раководење на моќта. Трето, трсба да иостојат кохерснтни 

концепти за ракување и за тоа како моќта одговара во меѓународната 

бсзбсдносна сцсна и на моделот за продолжена национална одговорност. 
Особсно треба да има адекватна способност меѓу земјите од Европската 
унија во врска со односот и снособноста на НАТО и САД.

Само три годнни по консгрукцијата на ссриозни капацитети во услови 

на иари и луѓс за да зајакне одбранбоната компонснта на ЕУ, прерано с да се 

оцснува нсјзиниот потенцијал. Конструкцијата подразбира способна 

навигација на фундаменталната иолитичка одбрана помсѓу иовсќс земјите 
членки на Европската унија - вклучувајќи ги клучните играчи во услови на 
восн потенцијал.506 Потребна е стабилност во договорнитс структури, 

соединсти со детсрминнраност од главнитс восии играчи мсѓу зсмјитс членки 

да обезбедат на долг рок политика и финансиска поддршка "7 за да ги направи 
mm t^MKacm!.308

За да можат да бидат ефикасни евросилитс неопходно с да се бидат 
сиособни за имплсментирање на брзи одлуки. На шематскиот приказ се гледа 

како се кренра Заедничката надворсшна и безбедносна иолитика (CFSP) во * * * *

'оѕ Ibid., р.45-46
јС6 Denza. Е.. The Intergovernmental Pillars o f the European Union, Oxford University Press Inc.. New 
York. 2002. p. 360

За финансискитс трошоци на ЕУ види: Прилог 2
'оѕ Denza. Е.. The Intergovernmental Pillars o f the European Union, Oxford University Press Inc.. New 
York. 2002. p.360-361
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двстс компоненти; делот на надворешните работи и делот за безбедносни 

прашања и уочливо е следново: 1) одлуки за заеднички акции, заеднички 
позиции во надворешните работи носи Европскиот Совет кој се состанува на 

ниво на шефови на влади или во понизок ранг на ниво на министри за 

надворешни работи, а се вклучени и Европскиот Парламент како и 
Националните Парламснти; 2) одлуки за воени акции, создаваље на мир или 
чување на мирот се носат во CFSP, шсфовитс на влади или министри за 

одбрана и надворешни работи, во тесна соработка со Северноатлантскиот 

совст на ниво на шефови на влади или министри за одбрана каде се вклучени 

Националните Парламснти како и Северноатлантското Собрание и 

Собранието на CFSP.
Значи, општата контрола над CFSP останува во рацсте на Европскиот 

Совст. Тој утврдува начела и општи насоки, додска Советот на ЕУ донесува 
одлуки со цел нивно имплемснтирање.'09 Комисијата е наполно вклучена во 

работата која сс врши во рамките на CFSP.309 310

Треба да се напомнс дска кај CFSP федералните елементи речиси и да 
нс постојат. Имено, ситс овластувања се хонцентрирани во рацстс на 
Советот, кој во овој случај не мора да дејствува врз основа на предлогот на 

Комисијата. Од друга страна, сите одлуки (доколку државите члснки 

едногласно не се определат за нсшто друго) мора да бидат едногласно 

усвоени, одредбите за донесување правни прописи не постојат, a 

јуриздикдијата на Судот е речиси цслосно исклучена.

309 Член Ј.7 од Догоиорот на Европската унија.
3,0 Члсн Ј.8 од Договорот на Европската унија.

2 3 7



З а е д н и ч к а  н а д в о р е ш н а  u  б е з б с д н о с н а  п о л н т н к а  -  м р е ж в  н а  K p e n p a i te  н а  п о л н т и к а  в о  1999

Самит на 
Ссверно 

Атлантскиот 
Совст нрв на 

влалите

Безбедноснн
прашан,а

Воена 
акцнја за 

одржување 
на мирот

Прашања за
Надворешната Политика

Заедмнчки 
акдпп u 
ПОЗПЦИИ

Информации 
н консултации

I
Самит на 
Западно 

Евроиската 
Унија лидсри на 

влади

Северно 
Атлантски 

Совст. министри 
за одбранап 
наднорешнн 

работи

I

Совст на 
Европа врв 

на влади

Совст на Западно 
Европската Унијг 

Мннистри за 
одбрана и 

надворсшни 
работи

Северно
Атлантски

Совет
Националнн
Парламенти

НАТО

Барање на 
акција за 
одбрана

водич/
предлози Совст за општи 

работи, министри 
за надворешни 

работи
консултации

Собир на 
ЗЕУ

,  - '
________ _____________

i

Европски
Парламснт

Национални
Парламснти

шсф на Носна кслија Сскрстаријат 
одбрана за на ЗЕУ

imHiipaibc

I -
Министсрство 
за одбрана и 
мадворсшни 

работи

Националин 
амбасади

Сскрстарнјат 
на совстот

Комисија
X

Корсиср Политнчки
Комитет

Дирскција за 
надворешни 
политички II 

економски односи

Дслсгации на 
комисијата

Мииистерства 
за надворсшни 

работи

Нацнонални
амбасади

238



2.5 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Желбата и потребата на луѓето за мир и безбсдност е една од 

најснлнитс и најоправданите основи на општествениот договор помеѓу 
граѓаните и државата. Настаните што се случија на Балканот и во 
Југоисточна Европа ги загрозија безбсдноста и интересите на цсла Европа. 
Затоа членките на ЕУ се согласуваат дека европската бсзбсдност мора да сс 

гради на целокупниот евроиски простор, ако се сака таа да биде ефикасна. 

Драматичнитс настани во Босна, во Косово и во Максдонија, погодија многу 

нсвини луѓе. Тие ги оживееја мрачните сеќаваља на грозотата која како 
товар ја носеше 20-от вск во име на идеологиите и нечовечкото однесуван.с 

да се реализираат нескриените апетити во оддслни држави.

Балканските народи се дел од големото ссмејство на европските 

народи. Историјата на европскиот коатинент на народитс што го населуваат, 

била необично бурна. Несомнено с дска прашањето поврзано со приемот на 

државите во членство со ЕУ имаат централно мссто во снте средшш на 
државитс кандидати за членство во Унијата.

Доссгашнитс искуства од ирошируван.ето на ЕУ покажувааг дека 

приемот на нови државн е вршен според утврдсна постапка и според одредсни 

економски и политички критериуми.

Интегрирањето во ЕУ прстставува јасен и недвосмислен изразен 
стратсгиски интерсс и приоритетна цел на Република Максдонија, но и многу 
комилсксна задача.

Како што с наведсно во Националната стратегија за интеграција на 

РМ во ЕУ, Максдонија од приемот во ЕУ очекува одреденн придобивки кои 

би сс состоеле во:
-  Општ економски м социјален развој сгимулиран со стабилно 

политичко и економско оикружување;
-  Зголемсна национална сигурност низ зсдничкиот механизам на 

надворешната и безбедносната политика;
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-  Можност да сс учествува во донесувањсто клучни одлуки за 
иднината на Европа и светот;

-  Достапност до европскиот иазар;

-  Зголемување на трговнјата, слсдсљс на правилата на конкуренција 
како мотивирачкн фактор;

-  Нови можности за вработувањс на македонските граѓани, поголем 
животен стандард итн.311

Меѓутоа, полноправното членство во Европската унија има и своја 
цсна на чинсње, особено за малитс држави како што е Р. Максдонија: 

доминадија на правото на Унијата над домашното право, иодрсдување на 

вкуината надворсшна и безбедиосна политика, односно на вкупната 
стопанска иолитика на Унијата.4’2

Опредслувајќи сс за самостојното асоцирање кон ЕУ, нејзините 

институции и асоцнјации, Рспублика Македонија нс с сдинствсната држава од 
регионот која во предсн план ја истакнува свроиеизацијата. Згора на тоа, 

Максцонија е убсдсна дска поссдува соиствснн можности за исполнувањс на 
строгите критериуми на ЕУ. Тсмпото на асоцирање на сскоја земја од овој 
дсл на Европа, треба исклучиво да зависи од нсјзините стандарди, што ќе 
значи дека никој не е должен да губи време и да ги чека другите држави да ги 

исполнуваат таквитс императиви. Ова иак од своја страна не значи дека 

Максдонија се издигнала над другите балкански субјскти. Едноставно 

Максдонија го заслужува таквиот третман од страна на ЕУ затоа што остана 
модел на мирот, толсранцијата и дијалогот меѓу разнитс стникуми и соседи, 
на инаку митски нсрвозниот Балкан.313

Република Македонија и натаму ќс останс сдна од клучните точки низ 

кои ќе се тестира иднината на стопанскиот и дсмократскиот развој како и 

стабилноста и бсзбсдноста на цслиот Балкан.314

311 Пошироко внди: Национална стратегија зи интеѓрација ни РМ ао ЕУ, Влада на РМ, 
септсмври. 2004. 24
312 Славескл С.. Националната безведност на Република Македонија и евроаГплантските 
интеГрации. Диги принт -Скопјс. 2003. 145
3.3 Ружин Н.. Еврппската идсја од утопија до рсалиост. Просвста. Куманово. 1996. 226
3.4 Исто.. 227
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Безбедносга на Република Македонија можс да бидс загрозена од 

нолитички сили во регионот кои преку пенетрации од разлнчен вид можат да 
сс обидат да ги остварат своите идеи за суштинско и битно влијание врз 
политиката што ја води Републнка Максдонија, а особено нејзината опдија за 

приклучување кон свропските интеграции.315

Покрај чисто интсрнитс фактори во ЕУ во однос на сское идно 

прошпрувањс, врз кои Македонија речиси воопшто не можс да влијае, 

постојат другн три глобални фактори кои ќе го определуваат темпото на 
интеграција и членство на Македонија во ЕУ. Тоа се:

- внатрешната безбедносна состојба и оншта стабилност;

регноналнага ситуацнја во сској поглед, најмногу цслосното 

бсзбедносно стабилизирање на Заиаден Балкан; 

стсненот на исиолнување на политичките, економските и правнитс 
критериумн за членство од страна на Македонија, што 
претпоставува изработка и имплементација на македонската 

стратсгија за члснство во ЕУ и нејзина имплсмснтација.3'6 

Денес, практично ниту една држава во Европа нс с во состојба сама и 

изолнрано да сс заштити од изворите на загрозување. Затоа сите сс 
соочуваме со потребата од уштс поголема соработка во колективните 
систсми за безбедност и одбрана и за нивна доизградба и прнлагодувањс кон 
новитс потреби. Во такви услови најголемиот дсл од изворитс на загрозувањс 

на мирот и стабилноста на Република Македонија имаат идснтични 

карактеристики како во останатите земји во Европа.

Република Македонија треба да има предвид дека приемот во ЕУ не 
обезбедува решаваље на ироблемиге веднаш, а особено не гарантира 
скономски усиех. Тоа нуди можност да сс привлечат странски инвестиции и 

финансиска помош од ЕУ и тоа да сс искористи за поттикнување на

ш Сшаршегија за одбрана на Реиублика Макебонија, сеитсмири. Скопје. 1998.8 
' |6 Пошироко нидн: Тасковска Д.. Политичките услови зи членство во Европската унији. 
Еирсжнтеграција -  идеи, cociojGii. реализација. Зборннк иа трудоин. Праисн факлултсг 
"Јуспшнјан прии". Максдонска рнзница. Куманоио. 2002. 443
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скономскиот развој и зголсмен пораст, но ваква можност може да сс дофати 

само со адскватна национална економска политика.

Сспак и покрај ссто искуство кос с на расиолагањс и сета помош што е 
ладена и се дава, секоја зсмја на крајот ќс мора самата да сс справи со целиот 

процес, со своитс сопствсни č il ih , рссурси и потенцијали. Единствсно на тој 

начин, со сите вложувања во ироцесот на европска интсграција. тој ќе се 

разбере и ќе се прифати како трајна врсдност за подобра иднина на 

генерациите што доаѓаат.317

2.5.1 СПОГОДБЛ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

Во јуни 1999 година беше донесен Пактот за стабилност како нова 

форма на постепена интеграција во Унијата како своевидна спогодба за 

стабилизација и придружување. Оваа нова инидијатива се сметаше дска им с 
потрсбна на државитс кои доаѓаат од Цснтрална и Источна Европа, земји со 
поинакви специфики на кои им е потребна поактивна комуникација и 

соработка.

Меѓународната заедница е цврсто определена да им иомогне на 

државитс во рсгионот. Засдничката стратсгија на ЕУ за регионот во кој 
сгзистира и нашата држава сс реализираше преку Спогодбата за 

стабилизација и асоцијација.
Процесот на стабилизација и асоцијадија има за дел стабилизирање на 

бсзбедносната, политичката и економската ситуација во земјите од ЈИЕ и 

создавање на поволна клима за интснзивиран.с на мсѓуссбната соработка и 

интегриран.с во ЕУ.
ЕУ и даде отворена поддршка на Реиублика Максдонија која и 

овозможи прва да воспостави еден конкретсн дијалог и потпишување на 

Спогодбата за асоцијација и стабилизација со ЕУ. Претходно со исполнување

" '  Елнзабота Буова. Институциите зч коордшшција и водење на прпцесот на Енропска 
интеграција, Евроннгеграција на праиниот. иолитичкиот и опшгсстисннот систем на 
Рспублика Македонија, Максдонска рнзница. Куманово. 2002, 343-351

242



на поставената цсл. полноправно членство во ЕУ, Македонија иревзсде 

неколку практични чскори.

Во 1995 година Рспублика Македонија воспостави дипломатски односи 

со ЕУ, а во 1996 година стана членка на програмата ФАРЕ. На 29 април 1997 
година, Владата на Рспублика Македонија потпиша спогодба за соработка со 
ЕУ. што ст-апи на снла на 1 јануари 1998 година. На иочетокот на 1998 година 
Парламентог на РМ донссе Декларација за развој на односитс со ЕУ, 

понатаму донссена с дскларација за шггсгрирање во ЕУ од страна на ситс 

политички партип во државата што с израз на општ консензус и цврста 

основа за градење на насокитс на патот кон ЕУ. Во јуни 1999 година 
Европската комисија во својот Физибилити извештај заклучи дека Рспублика 

Македонија с подготвена за започнување прсговори за Спогодба за 

стабилизација и иридружување. Мшшстерскиот совет на ЕУ, со заклучоците 

од 21 и 22 јуни 1999 година, ја иовнка Комисијата да презентира формални 

нрсиораки за прсговарачки дирскгиви за Спогодба за стабилнзацнја и 
прндружувањс со РМ. Тие директиви сс усвосни на 8 сеитември 1999 година и 

Министерскиот совст на ЕУ, врз основа на директивите и довсри на 

Комисијата мандат за започиување на преговорите.'18 Преговорите сс 

одвиваа во периодот аирил-носмври 2000 година.

На Самитот во Загрсб, Рспублика Македонија и официјално со чинот 

на потпишувањето на Сиогодбата за асоцијација и стабилизација со Унијата 
на 24.11.2000 год., направи едсн чскор повеќс во однос на другиге држави 

учсснички на Пактот за Стабилност.

Подоцна, во согласност со определените критериуми и како резултат 

на конкретните чекори, Максдонија и официјално во Лукссмбург на 09.04. 

2001 година. стана првата земја од регионот што ја потпиша Спогодбата со 
ЕУ која во перспсктива греба да и овозможи полноправно членство во

' |Ѕ На 17 фовруари 2000 гоцнна боше донесона Резолуцчјата со која на Еироиската комнсија ii 
се ирспорачува да ги заночнс прсговоригс со Реиублнка Македоннја за склучување Догоиор 
за стабилизацнја н асоцијација со Европската Уннја.
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Унијата319 320. Договорот што го потпиша Република Македонија секако дека 
претставува и дополнителна обврска но и ангажман во насока на 
интензивирање на реформитс за приближување кон ЕУ. После 

потпишувањето на Спогодбата следеше иериод на ратификација на истата од 

страна на националните собранија на државитс членки на ЕУ.

На 09.01.2004 година Белгија иоследна ја ратификуваше Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација. Советот на минисгри на ЕУ на 23.02.2004 година, 
во Брисел ја ратификува Спогодбата за стабилизација и асоцијадија откако 

сите 15 држави членки на ЕУз:о го одобрија стапувањето во сила. Спогодбата 

за стабилизација и асоцијација е полноважна од 1 април 2004 година со што 

Република Македонија стана придружна членка на ЕУ. Во меѓувремс, 

Македонија ја поднесе својата апликација за члснство во ЕУ на 22.03.2004 
година во Ирска. Ова е повисоко ниво на односи за Македонија и иоголема 
обврска кон европските партнери.

Следејќи ја процсдурата, ЕУ на 1 октомври 2004 г. преку овластен 

иреставник на Унијата го достави ирашалникот на кој Владата на Рспублика 

Максдонија сс обврза дска ќс одговори на мрашањата до крајот на 2004 г.
Во согласност со Спогодбата, Република Македонија се повикува да 

изврши цслосна имплементација на ситс принципи и одрсдби од Повслбата на 

ООН, на ОБСЕ, а посебно на оние од завршниот акт од Хелсинки, завршните 

документи од конференциите во Мадрид, Виена, Париската повелба за нова 

Европа и од Пактот за стабилност за ЈИЕ во Келн.
Со склучувањето на оваа спогодба со Република Македонија ЕУ 

нрсдвидс 10 години за исполнување на критериумитс за потполно асоцирање 

на Македонија во Унијага. Овој иериод е поделен на две послсдователни 

фази со цел прогресивно имплементирање на одредбите од Спогодбата и 

фокусирање на одредсни области во точно опредслени фази. Првата фаза се

319 Спогодбага за стабилизација и асоцијација мсѓу Рснублика Макецонпја и европските 
заедници и ниикпто земји членкн е склучена на 09.04.2001 година во Луксембург. (Службен 
вссШ1К на РМ бр.28, 13.04,2001 годнна).
320 До 1 мај 2004 г. ЕУ имаше 15 држаин членки. Со нового прошируван.с ЕУ има 25 држави 
членки.
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иланира да трае четири години од стапување на сила на Согодбата, a no 

изминување на овој период Советот за стабилизација и асоцијација треба да 

го оцсни постигнатиот напредок и да одлучи за отпочнување на втората фаза, 
за најзиното траење и за можните промени кои ќс трсба да се наирават во 

однос на содржината на одредбите кои ќе ја рсгулираат втората фаза.
Во првата фаза, Република Македонија според Спогодбата треба да се 

фокусира на слсдните области:

□ регионална соработка;
□ движење на работниците, оснивање претпријатија, давање услуги 

и капитал;
□ приближување на законодавството и спроведување на законите;

□ правда и внатрешни работи.
За Република Македонија, како и за која било друга земја кандидат за 

член на ЕУ патот не е воопшто лсссн. Зсмјите кои сс определиле по тој пат 
треба безрезервно да ја прифатат политиката на ЕУ која е содржана во 

договорите.
Евроаинтеграцијата на земјите од ЈИЕ и понатаму останува отворено 

прашање.
Неопходен услов за кандидазура за членство е обсзбедување мишшум 

политичка стабилност на земјата и константна и недвосмислена волја на 
политичките елити за реформи, демократизација и евроинтеграција, а потоа 

се анализираат економската развиеност и степенот на конвергенција на 

нравниот систем со системот на ЕУ. Значаен фактор е и безбедноста.

2.5.2 КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЈШО 
НИВО СО ЦЕЛ ПОБРЗО ИНТЕГРИРАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Интеграцијата во ЕУ, како еден од виталните интереси на Република 

Македонија, е сложен процес со долгорочни последици по политиката, 

економијата и безбедноста на државата. Свесна за ова, Република 

Македонија с подготвена да ги забрза сите процеси, посебно хармонизацијата 
на законодавството, решенијата и процедурите со оние кои важат во ЕУ, за
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забрзуваље на нсјзиниот прием, ангажирајќи ги ситс расположлиии 

способности и капацитети.

Интсграцијата треба да се креира и имплсментира преку политичко- 

безбедносна, економска, образовна и културна политика. мсрки и акгивности 
кои. во крајна цсл, ќс градат заеднички вредности и ќс гн промовираат 

разликите, како основа за заедништво и интеграција.
Координацијата во државата има големо значење за нејзиното 

успсшно функционирање. За побрзо интегрирање во ЕУ од големо значењс е 

да сс изгради институционална рамка за управување и координирање на 

интеграциониот процес. Ова ќе создадс сфикасност која ќс рефлектира во 
брзи и квалитетни одлуки. Значи, за ефикасно имплсментирање на истите 
нсоиходна с „коордннација на ситс структурп кои учсствуваат во процесот на 

интеграција“. Условно координацијата на активностнте за членство во ЕУ се 

одвива преку рсализирањс на сскторските ириоритети и координацијата 

може да се каже дека с институционална и вонинституционална. 

Институционална координација подразбира обука за носителитс на 
политички одлуки за работа во синсргични околности до институционално 
иоставсни мсханизми за коордииација. Механнзмите за усогласуваље или 

координација се разните работни групи, комитети и пониски функционери 

кои учествуваат во подготовката на средби од повисок ранг и усогласувањето 

на докумснти и препораки од таквитс срсдби. Вонинституционална 
координација сс остварува нрску разнитс билатерални средби на различни 
нивоа бсз однапред одрсдена институционална рамка. Самитс нсформални 

средби на носителите на политичките одлуки и други интересни групи се 

основани за добра координација која можс да придонесе кон усогласување на 

одредсни политички одлуки.
За реализирањс на конкретнитс активности покрај ностоешето добра 

координација, потрсбно о да сс насочиме кон иодготовка на кадар осиособен 
за исиолнувањс на зацртаните ироектирани активности како и приближувањс 
на законодавството кон свропското за да можс да биде компатибино со
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истото. со што ќе се создадат ситс предуслови да се следи институционалната 
надградба и да сс обсзбсди спроведувањс на законитс.

Во момснтов координацијата на национално ниво со цсл побрзо 
интегрирањс на Реиублика Максдонија во ЕУ сс одвива преку следните 
механизми:

- Потпретседател иа Владата на Република Македонија. задолжен за 
европски интеграции;

Комитет за евроа глантска интсграција;

- Работсн комитет за свропска ин геграција;

- Поткомитет на работниот комитет за свропска интсграција за 

апроксимација121 на законодавството;

- Сектор за свропска интсграција нрн Владата на Рспублика 
Максдонија;

- Одделенија за европска интсграција;

Сектор за ЕУ при Министерството за надворешни работи.

Потпретседатвл на Владата на Република Македонија е првата алка 

на координацијата и во основа треба да обсзбеди непосредна врска мсѓу 
политичкото ниво и опсративниот дсл кој исклучиво се ангажира во 
реализирање на конкрегннтс активности и барања на соодветнитс 

институции.

Комитетот за евроатлинтска интеграција има цснтрално место во 

одлучувањсто за политиката, старатегијата и основнитс нравци во процесот 

на европска интеграција.
Работниот комитет зи енропска интеграција има задача да ги 

насочува и да ги координира активностите на релевантнитс ресори врзани за 
подготовките на Република Македонија за членство во ЕУ. Овој комитет во 

основа ги утврдува потребните средства и динамиката со која треба да се 

реализнраат стратегискитс одлуки, политичкитс насоки и приоритетите на

Понмот анроксимација потскнува од англискиот збор "aprohimetion" и тешко е 
максдонскиот израз да бидс целосен и максимално прсцизсн одраз на англискиот. Најблиску 
може да се прсвсдс како прндобквка/наслсдство на заедницата.
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Владата. како и вршење на мониторинг на реализирање на конкретннте 

задачи. Hero го сочинуваат снте замсници министри, а со нсго раководи 

потпретседателот на Владата.
Потколштетот на риботниот комитет за европска интеѓрација зи 

априксимација ни законодсшството има задача да ги пасочи активностите на 

процесот на. апроксимација на законодавството, да ги предлага 

приоритетнитс ирописи за транспозиција и да врши мориторинг над целиот 

процес.

Секторот за европска интеграција при Владата на Република 
Македонија во основа е насочен да го органнзира, координира и 

синхронизира ироцесот на европска интсграција. Во рамкитс на неговата 

организациска структура егзистираат шсст одделенија ангажирани во 

конкретни области. Така, во Секторог за европска интсграција постојат 

следнитс одделснија:
одделение за апроксимација на домашного законодавство со тоа на 
ЕУ;

- одделение за нревод на европски законски акти;

- одделенис за институционална надградба;

одделение за поддршка на работниот комитет за европска 

интсграција;
одделение за координација на сгранска тсхничка помош; и

- оддсление за информирање и публицитет.

Одделенији за европска интеграција. Вакви одделенија има формирано 

во сите министерства и може да се каже дека овие одделенија претставуваат 

клучната алка во реализирање на активностите поврзани со интеграцијата во 
ЕУ.

Секторот за Европска унија при Министерството за нидворешни 
риботи игра клучна улога во процссот за приближување на Македонија до 
ЕУ. Тој има задача да остварува постојана комуникација и соработка со 

органите и телата на ЕУ и треба да ги слуша препораките врз основа на кои 
треба да се насочат активноститс за забрзување на процесот на интеграција.
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Co цел забрзување на процесот за членство во ЕУ. Владата на РМ, 

уште во 2002 година донесе јасна агснда за натамошните оператнвни 

активности кои треба да обсзбедат ефикасно искористување на 

расположливитс потенцијали. Во таа насока во септември 2004 г. Владата на 

Република Македонија донесе „Национална стратсгија за интеграција на 
Републлика Македонија во Европската унија“. Со овој документ се дефинира 
основната концептуална рамка н приоритстнте на процесот на пристаиување 

на РМ во ЕУ и дадсни се во основа насоките за стратегиските планови и 

мерки на Собранието, Владата, министертсвата и другитс институции кои се 

вклучсни во процссот на интеграција/22

2.5.3 РЕГИОНАЛНЛТА СОРАБОТКА И КООРДИНЛЦИЈАТА KAKO 
ПРЕДУСЛОВ ЗА ПОБРЗО ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И BO НАТО

Ако регионализацијата е дефинирана како консолидација и 

формализација на економската интеграција помеѓу груиа на гсоргафски 

приближни скономии, гогаш рсгионот се вклопува во вака поставената 
дефиниција.

Предимсгво на евроискага проекција имплнцитно сс сгава врз 
рсгионалната интсграција или иопуларно „регионализмот", како прва фаза 

кон неговата целосна европска интеграција или „европеизација". Всушност. 

подготвитслната етапа за присиособувањс кон свроиските стандарди и 

критериуми на Балканот сиоред сврократите мора да поминс низ 
прегходната зајакната комуникација и интсграција на балканскитс држави. 
како што тоа бешс случајот со сомнително успсшната интеграција на груиата 
држави од Вишеград.323

Регионитс сс видени како внатрешни тврдини кои го спрсчуваат 

развитокот на глобалниог слободсн стопански рсд или како акселератори на 
слободното стопанство. За надминување на таквата состојба регионитс треба 
да се оирсделат дали остануваат отворени или затворени за надворешноста и

' 2: Пошироко вндн: Национална стратеГији за иитеГрацији ни РМ ш> ЕУ. Влада на РМ. 
септември, 2004 г. стр. 20
3:3 Ружин Н.. Европскита udaja ид утопији do реалиост. Просвста. Куманово. 1996,224
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дали можат да создаваат нова трговија (стопанство) отколку да ги забавуваат 

п одвраќаат мсѓународните трансакции.
Оттука, се поставува прашањето „Дали регионите се промислени и 

контролирани акти на институционален дизајн од политимки актсри?" илн 

„Дали политичките одлуки кои го институционализираат регионализмот 

претставуваат некој вид на надокнада од политнчките пазари?“.

Дснсс имамс сложсна слика во регионот, со одвивање на низа 
паралелни и концетрични историски процсси и со дсјствување на
суштинскитс фактори на меѓународната сцена заради нивно продлабочување, 

совладувањс или ставање под контрола. Со право сс поставува прашањето за 

основната квалификација на овој совремсн период во регионалните односи п 

за натамошните псрсиективи за разрешување на низа конфликтни проблсми 

кои денсс ја оптоваруваат свеста не само на одговорните актери во 
меѓународниот живот, туку и на цслото човсштво што сс наоѓа на 
пресвртница на својот развој.

Соработката меѓу државите од рсгионот иако изгледа непромснста, 

сеиак глобалната рамка и ориентација се во насока на јакнење на

политичката соработка меѓу државите и нивно поврзување во решавањсто на 
проблемите што сс од заедиички карактср.

Владитс од регионот трсба да соработуваат и да создадат сиособности 
за паралслна анализа и компарација на различните прашања кои се 

релсвантни за проблемите кои се поврзани со безбедноста. Мора да се 

создадат поссбни структури кои ќс се координираат со цел размена на

информации и дијалог на највисоко државно ниво. Истовремено со
ангажирањс на иолитичкитс сили, експсртите, медиумите трсба да се подигне 

свеста, со цсл правовре.мсно предупредувањс и давање на заедничка оценка 

по безбедноста без разлнка од кадс потекнуваат заканите и против која 

држава сс насочсни.324

' 2Ј Бакрески О., Регионалнаиш сорибишки и координацији кико предуслов за побрзо 
членстио во HATO, Максдонија во НАТО, Министсрсгмо за одбрана 2003. 158
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Регионалната соработка с дотолку силна доколку во интегрален вид и 

на глобалсн план ја овозможува афирмацијата на националниот, на 

политичкиот и на културниот идентитет на земјите од регионот и ја 

надминува економската, политичката, културната и секоја друга 
нерамноправност на овис земји во мсѓународнитс односи. Регионалната 
соработка дозволува и стандардизација на правилата и ираксата и ја 

зголсмува оперативноста и организационата способност на капацнтетите. 

Историјата досега покажала дека рсгионалната соработка во голема мера го 

смалува ризикот од мсѓународен судир или ривалство помеѓу пријателскитс 
држави.325

Регионалната соработка во никој случај нс треба да бидс иромовирана 
како замсна за европската соработка и интсграција, ниту пак троба така да 

изгледа. Напротив, таа мора да бидс организирана во облик на близок 

контакт со европските и трансатлантските организации и институцни како 

незамснлив дсл на процесот на свроатлантска интсграција.
Пристапот во свроатлантскитс институции, воглавно прску стаиување 

во Евронската унија и во НАТО, мора да остане главна цсл на државите од 

регионот која ќе бидс реализирана преку ностспен и континуиран процсс. 

Ова сскако дска бара постојано и континуирано вниманис и напор за да се 

отстранат сите прсиреки на овој пат. За народите од овој рсгнон европската и 

трансатлантската псрспсктива останува една од најважните гаранции за 
безбедноста.

Балканскиот рсгион нс с осуден на пропаст од историјата на вечен 

конфликт. Балканската историја содржи бројни примсри каде што луѓето со 

етнички различно потекло живселе засдно мирно. Ако ЕУ, НАТО и другите 
институции ја поддржат Југоисточна Евроиа, тогаш регионот би можел да ја 
надмине историјата на етнички и религиознн конфликти.326

Политичкото и безбсдносното оикружување во Југоисточна Европа 
има непосредна релевантност за бсзбсдноста на цсла Европа и пошироко.

5“  Исто.. 158
’’5 6 Dimitris Kcridis & Robert L. Plutzgraff, NATO and Southeastern Europe, Security issues for the Early 
21“ Century, Brasscy’s. Inc. 2000, pp. 120-155
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Партнсрството со НАТО н со ЕУ можс да ја стимулира и волјата и 
способноста на државитс од овој регион за учество и потесна соработка во 
прошируван>ето и зацврстувањего на стабилноста и безбедноста низ цслиот 
регион. Покрај тоа, усилбите за приклучување на цела Југоисточна Европа 

кон матицата на Европа ќе ги истакнат заедничките интереси меѓу зсмјите во 

овој регион, како и мсѓу членкито на НАТО и на ЕУ. Ова го вклучува 
забрзувањото на зацврстувањето на вредностите и на ираксите промовирани 
и заштитсни од ЕУ и од НАТО низ целиот регион.327

Овој ироцес на интеграција нс трсба да биде ограничен само во зоната 

на бсзбедност. Ние едноставно нс можеме да зборуваме за развој, ако нсмамс 

институционален капацитст да се воспостави владеењето на правого, сигурна 

клима за бизнис и мссто за граѓански живот. Треба да се следн идејата за 
креирање на нова генерација на балкански лидсри н на балкански 
универзитети на кои нашите идни лидери ќе растат, студираат и ќе развиваат 

технички и управувачки способности заедно.

Рсгионот има потреба од многу инвсстиции, инсиирирани од искрена 

иолитичка волја за стабилизација на регионот, за да сс стави крај на 
изминатите модели. Сс чини дека кристализацијата на ваква политичка волја 

с во тек. Ефектнвноста меѓутоа, ќс зависи опсежно од координацијата меѓу 

западните земји u релсвантните меѓународни организации, особено меѓу 

европскитс и евроатлантскитс институции. Надвор од нејзините нспосредни 

придобивки, една добра координација би можела сиоред тоа исто така да 

помогне како противудар на центрифугалниге стремежн пројавсни во 
Југоисточна Европа. Ќе треба да се осигура.ме дека видот на финансиската 
поддршка што можс да промсни нешто с добро насочена и е пропорционална 

со цслитс.328

Решснието за регионот во кој сгзистира и Република Македонија, ЕУ 

не може да го најде во изолација. туку тоа треба да го направи во соработка 
со зсмјите од регионот. Нс може никој да најде решение за рсгионот без

327 Ibid, р.205
32Ѕ Ibid.. 203-204
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истиот да биде вклучен во креирање на сопствсната судбина. Треба да се 

очекува дска мсѓународната заедница полека ќс се повлскува од регионот и 

луѓсто чрсба да направат новсќс за себс. Ако државите од регионот не сс 
отворат и нс почнат поинтснзивно да соработуваат, мсѓународната засдница 

ќе биде немоќна да нуди решенија. Луѓсто како да сс навикнати дека и во 
такви околности кога државитс нс соработуваат, мсѓународната засдница ќс 

го направи потребниот минимум и за овентуалните пропусти ќе има виновник 

кој сскогаш ќе биде посочуван. Лидсриге од државитс во регионот конечно 
треба да го превземат ризикот и троба да бидат иодготвени да носат големн 

одлуки но и да се сиротистават на јавното мислсн.е кое секогаш ќс гледа со 
резерва на превземенитс чекори.32’'

Реиублика Македонија е заинтсресирана за остварување на целосна 

соработка со државите од регионот. Интереснтс на Рспублика Максдонија сс 
постојано врзани за постигнување на целосна стабилност, безбедност и 
развиеност на Југоисточна Европа. Република Македонија постојано сс 

залага за рсгионалсн иристап кон демократијата. контролнрање на изворите 

кои предизвикуваат конфликг и иостојано јакнење на реформите кои сс во 

насока на постигнување на крајната цел, а тоа е интсграција во ЕУ и во 

НАТО.
Единствениот пат да сс надминат разлнките мсѓу државите од 

регнонот и да сс зголемат шансите за светла иднина е секоја држава од 

регионот на демократски, транспарентеп н отворен начин, да создаде 

политика на национална безбедност која ќс бидс насочсна кон мирот, 

стабилноста и напрсдокот на регионот во цслина.
Од земјитс во Регионот се очекуна: да иродолжат со градсњето 

мултиетнички дсмократии: искоренувањс на организираниот крнминал и 

корупцијата и цврсто воспоставуван.с на владссњсто на правото; да

3:1 Види: Бакрески О.. Големише икшери и меѓупироднише идноси, Утрински вссннк. Година 
5, бр. 1277. вторник 23 септември 2003.11
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соработуваат регионално и делосно да ги исиолнуваат меѓународните 
обврски.330

И конечно, но не најнезначајно, усилбите за разрешување на постојаните 

проблсми во рсгионот ќс бараат иолитичка имагинација, бидејќи 
имагинацијата е најдоброто средство што ќс ни овозможи ефектно да сс 
справиме со непознатото. Веќе е вообичаена мудрост дека свстот по 

Студената војна е свст на непознатото. Постојаното одржување на стари 

етикетирања нс можс а да не ги попрсчува нашите усилби за пловидба по 

нсговите нсистражени мориња. Свсж поглед врз целиот рсгион стана наша 
обврска. Тоа значи дека неговото наслсдство не би трсбало да биде и натаму 
затемнето од свссноста за неговитс традиционални одговорности. Со тоа би 

го одбегнале ризикот од просто повторување на иостојаните стереотипи 

околу овој регион.

2.6 ОДНОСИТЕ ЕУ-НАТО

Соврсменото општсство ни дава слика на актуелните системи, 
понекогаш многу променливи. кои за да опстанат ги реструктуираат и 

рсдифинираат ннвните сопствени интсреси.

Ова движсње внатре во светскиот социјален систсм води до 

поместување на ингересите, начините и средствата и се случува заедно со 
технолошките, социјалните, економскитс, иолитичките и мснталнитс 
промени. Во сден напреден свст за нсшто што мислите дека с илјадници 
километри далску, cera е блиску.331 Ерата на релативна стабилност постана 

историја.

Традиционалнитс пристапи кон меѓународнитс односи се осетливи и се 

наиравени на тој начин да може светот да се подели на мали сварливи дслови. 
Му недостига степен на комплексност но од она што го глсдаге можеби 
повисок стспсн на разбирање. Алтернативните парадигми преставсни преку 130

130 Славсски С-. Македонији чека. спнсание Одбрана. бр. 81.2003.12
зл Philippe Labarde, Bernard Moris. God, How Nice is Economic Warfare, Antet Publishing House. 
Bucharest, 2001, p.42

254



овој проект се различни во ова ограничуваље.332 Наместо да гледаме на 
комплексниот свс-г на комплскссн начин и да сс соочуваме сотешката задача, 

сскојдневието бара нсшто многу потсшко. На овој начин единственото 
решение е да се почнс со комплексност од која било основа и кој бн можсл да 

ја разбере таа сложеност.

Многумшш сс согласуваат дека структурите на меѓународната 
политика сс рсзултат на општествсни меѓуодноси, дека државите нс се само 
статични субјекти, туку динамични учссници, дска идентитетите на државнтс 

не се дадени, туку (ре)конструирани преку сложени историски постапки кои 

се прсклопуваат и затоа сс промснливи, нсстабилни, во постојано менување. 

Разликата помеѓу внатрешната политика и меѓународни односи е 

беззначајна."3 Во разгледувањето на општата рамка за изнаоѓање решение 
на круцијалните проблеми на развојот пред кои се најдс свстот, всушност, во 
дсфинирањсто на тие ироблеми, сс забележуваат крупни несогласувања мсѓу 

водсчкитс актери во светот, што натаму се пренесуваат и на облиците и 

мстодите за нивно рсшавањс. Во основа, станува збор, за судир на повеќс 

концепции, на повеќе политики, а пред се на различни интсрсси.334 * Новата 
архитектура на глобалната безбедност треба да биде базирана на консензус 
на фундаментални примоси делсни во светските центри на моќ. He е 

потребно да се каже дска голем консензус на сила на правила на 

меѓународната игра не може да преживее ако не е поделена на голсм број на 

мали и средни (во иоглсд на сила) држави.
Односите помеѓу големите актсри отсекогаш биле тешки. Од 

почетокот на 1949 година, иа до дснсс отсекогаш имало големи разлики кога 
станува збор за интерес, моќ и стил. Трансатлантските односи морале да 

поминат низ фази на расправи и кризи. Понскогаш тие навистина билс многу 

проблематични партнерства и многу пати билс раскинувани.

132 Bronstonc A., European Security into the Twenty-first Century, Beyond traditional theories of 
international relations, Ashagatc. p.239
333 Knutscn, T.L. A History o f International relations Theory, Manchester University Press. 1997, p.2-281
334 Бакрески O., Големите актери u меѓуниродните односч. Утрински весник. Година 5. бр.
1277. вторник 23 ссптември 2003.11
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Студената војна произведс материја која го држеше заедно 

атлантското партнерство. Сојузниците бса здружени ао обезбедувањата на 
нивната заедничка одбрана и тоа прерасна во ношироки политичкп и 
еконо.мски арсни на соработка. Економските растсжи на една земја беа 

глсдани како добри за поголемата алијанса па затоа економските 

несогласуван.а беа држени под контрола.355

Студсната војна исто така го изрази заедничкиот идентитет т.н. 

„слободсн свет" -  кој гп засили атлантските врски и обезбеди стабилни 

односи.”'1 Во спротнвност со годинитс на Студсната Војна, кога сите зсмји 
члснки на НАТО бса изложсни на засдннчка масивна закана, прашањето за 

заедничка реакција кон рсгионалните конфликти во Европа, или надвор од 

гаа област, или во сама Европа, во овој момент заедничките акции на Европа 

и Амсрика примарно се генерирани со нрашања од регионална 

стабилизација, спречувањс на кризи и управуван.е со крнзи, стабилизација со 
помош на политичка и скономска интсграција и мултилатсрална соработка/'' 

Експертите очекуваа иоголема нестабилност во Европа по 

завршувањето на Студената војна и дистанцирањето помеѓу САД и Европа, 

не само во безбедносната политика но исто така и во голем број на 

економски прашања. И навистнна, се појавнја големи промсни од двете 
страни на Атлантикот кои ги засегнуваа прекуатлантските односи. Во 
Евроиа: Франција стана најголем критичар на Американската моќ и најмногу 

настојуваше да изнајде начини со кои ќе ја зголсми сопствената автономија и 

можност да ја води Европската унија кон понсзависно опстојувањс.

Најважниот предизвик и задача во пресрет на евроатлантското 

партнерство денес с да сс оформи глобализацијата и да се управува со неа и 
сите нејзини форми. ЕУ и САД се едни на другн најзначајни партнери и 
нивното заедничко делување е неопходно. Ова растечко зближување отвара 

нови можности. но исто така води до создавање на нови извори на иоделба. * 337

За улогата на Студената војна во креацнјата на отворениот скономскн иоредок. пошнроко 
ииди кај Robert Gilpin. The Chalengc of Global Capitalism. Princeton University Press. 2000 
156 John Kcnbcrry. Strengthening the Atlantic Political Order, p. 17
337 Karsten D. Voight. The European Security and Defence Identity: Birth Pangs of a New Atlantism, p.43
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Оваа поделба не е знак на значаен неуспех, туку е нешто како неизбежен 

спореден ефект во трансатлантскиот успех.33*

Во овој контекст ЕУ и НАТО не можат да бидат ставени на исто 

рамништс. Врската мсѓу ЕУ и НАТО треба да бидс гледана од аспект на 
разликата во природата на двете структури. ЕУ е комилексен и целосен 
политички обид. НАТО е традиционалсн сојуз што ги спојува со големи 

тешкотии, двете страни на Атлантикот.338 339 НАТО е срцето на западниот 

поредок. Тој овозможува поформална и потрајна врска мсѓу Европа и САД.340

Во безбедносното политичко полс НАТО највсројатно ќе го превземе 

врвот на новиот глобален безбедносен рсжим. Меѓутоа, оваа голема 
поствоена регионална безбедносна организација ќе мора сериозно да ги 
преориентира нејзините цели за да се адаптира на околностите по Студената 

војна.341 Главната функција на НАТО нема повеќе да биде спречување на 

Совстскиот комунизам туку одржуваље на историските партнерства помеѓу 
северноатлантските и европски столбови на двете страни од Атлантикот.

Атлантската алијанса може и треба прогрссивно да се сврги кон статус 
на голем организационен експсрт чија главна функција би била да се спрсчи 

раздорот на двата силни столба и да се зачуваат условите за евроамериканска 

независност базирани на еднаквост и иартнерство, така формирајќи 

стабилност околу која глобалното обезбедување може да се гради со 

генсрации.
Со двата јаки и еднакви одбранбени столбови што оперираат на 

претпоставка од партнсрство, независност, заеднички интереси и слични 

културни и економски вредности, НАТО би можел да служи како стабилна 

глобална платформа систематски придонесувајќи го интегративниот процес 

во други делови од планетава.

338 Ibid., р.41
339 John Kenberry, Strengthening the Atlantic Political Order, p. 35
340 Ibid., p. 19
341 Dimitris Keridis & Robert L. Piatzgraff, NATO and Southeastern Europe, Security issues lor the Early 
21s1 Century, Brassey's, Inc, 2000, p-167
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ЕУ во изминатиот псриод сс покажа дека не с цслосно посветена на 
решавање на новите преднзвици. Од друга страна, САД имаат друга 

нерцеиција во споредба со ЕУ. Европа сс чини дека нс о во состојба да сс 

соочи со проблемот бидсјќи нскои членки на ЕУ имаат различни мислсња по 

одредени прашања.342

Силитс за брза реакција на ЕУ нс се доволни за сиравување со 
терористичките груии или пак за возвраќање на режимот кој нив ги 

спонзорира. НАТО останува најважсн европски инструмент за иресметка со 

тероризмот во блиска иднина и негов најголем ирсдизвик с пристигнувањето 

на нова восна рамка во коалиционите операции. Но бсз оглед на 
специфичниот исход, најверојатно Алијансата ќе стане сс помалку воена 
организација, но се повсќе организација за воени услуги, каде членовите ќе 

можат да сс извлечат од ред на воени услуги иа до специјални околносни 

побарувања.343

Во изминатиот иериод често сс дискутира за ирашањата „Дали 

членкитс на ЕУ ќе имаат политичка волја да потрошат повсќс пари за 
одбрана344 во време кога во основа има намллувањс на буџститс?", „Дали 

можат НАТО и ЕУ да ја покренат надворсшната и безбедносната политика 

(CSFP) во време кога ЕУ бара поавтономна одбрана, а со тоа и поголсма 

„сднаквосГ со САД?“ и „Дали можат двете сграни да најдат компромис за 

□рашањата кои сс однссуваат на заедничката „моќ и одговорност?“.
Во основа, трансатлантските односи сс соочуваат со три предизвнци. 

Прво, постои предизвикот на адаптација и зацврстување на трансатлантските

342 Пошироко види: Бакрески О.. Големише акшери и меѓучаридпише односи. Утрннски 
весник. Година 5. бр. 1277. вторник 23 сеитември 2003.11
343 ПЅЅ. The Military Balance. 2003-2004. London. 2003. p.238
344 Сепак. ова ирашашс е доста чувствително. Малку с всројагно дска ќе цостои полптички 
ентузнјазам помсѓу нациите за зголсмување на трошоцитс за одбрана. но тоа не значи дека 
европскитс нации не трсба да рабо гат заедно во ресзруктур11рап.его на ннвнитс воени силн 
за да обсзбедат чосоодветнн способности за возможннте барања за во идннна.
Распределбата како и нзносот на трошоцигс можс да покрене прашања кои до ссга не се 
поставсни. He е јасно дали заедничките нешта како персоналот, инфраструктурата и друпгге 
заслннчки нсигга -  особсно доколку заедничкпте ироппси станат расиространета 
карактсристика ќс пмаат засднпчки буџети по моделот на различнитс НАТО урсдби. Засега 
сскоја нација го сноси трошокот на својот исрсонал секундарно во воевиот нерсонал на ЕУ.
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односи кон новата реалност послс студената војна. Второ, трансатлантските 

односи се соочуваат со иредизвикот на глобалното владесње и трето, 
предизвикот со кој Европа и САД треба да сс справат -  глобализацијата и тоа 

ис само поради свонтс интереси туку и иоради одговорноста која ја имаат 

спрема трансатлантските односи и глобалното владеењс.

Различностите во скономските и восните способностн помеѓу САД и 

Европа (и остатокот од светот) сс проширсни со американската 

предоминадија. Ниедна држава во модерната ера никогаш нема уживано 
толку доминантна глобална позиција. Опаѓаљето во ривалските идсологии и 
економскиот дисбаланс на другитс голсми држави придонссоа да сс зголеми 

влијанието на амсриканската моќ. САД дснес доминираат на економско ниво, 

монстарно ниво, на технолошко ниво и во областа на културата.

Меѓународнитс институции од скономска и политичка природа се 
испреплетени меѓу себе и настојуваат да одржат интегрирана глобална 
економија која с претставена ирску голсмите цснтри на економската сила (Г- 

7). Ваквата моќ ќс продолжи да сс рсфлектира иреку институциите како 

Светската банка, ММФ, Свегската трговска организадија и др. Ова од сдна 

сграна ја наметнува потрсбата од рсформирање на НАТО, ЕУ, Светската 
банка, ММФ, Свстската трговска организација и други, ќе значи одржување 

на блиските трансатлантски односн, но од друга страна сс наметнува 

прашањето „Далн може САД и остатокот од Советот за Безбсдност на ООН 

да се согласат за изнаоѓање на најдобар начин за рсформирање на оваа 

организација.
Трансатлантските разлики околу Обединетитс Нации сс поврзани со 

употребага на сила. Иако генерализацијата често с ризик за премногу бавно 

одвиваљс на нсштата, постои малку сомнеж, дека американското 

раководство помалку се инхибира околу употреба на сила од повеќето 

европски раководства.

Американскиот сгав, кој најверојатно нсма да се промени, ќе остави 
празнина во практичната поддршка на ООН. Суровата реалност дава уште

U5 Bernhard May, New Challenges for Transatlantic Economic Relations, pp.160
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едно неверојатно прашањс: Дали Европската унија ќе бидс во можност да ја 

пополни оваа празнина? Теоретски како светски најуспешна мултилатерална 

институција ЕУ би можсла идсално да се постави и да стане раководна 
машина на ООН.546

Но и иокрај се, ЕУ и САД имаат добри причини за соработка и за 

подобрени односи бсз да се стремат кон партнсрство бсз ироблемн. 

Европската унија и САД уживаат висок степен на интеграција. Двете 

економии на ЕУ и на САД се лидерски членки во меѓународната грговија 

учествувајќи со 37% во светската трговија со стока и со 45% во свстската 
трговија со услуги. ЕУ и САД се исто така најголеми взасмни трговски 
партнери земајќи стоки и услуги заедно и взаемни најважии извори » 

дестинации за странски директни инвестиции. Европа и САД зависат повсќс 

една од друга во полето на справување со светската економија како и 

глобалните финансиски пазари.14'
Всушност, тешкотиитс мсѓу двете страни на Атлантикот повеќе сс 

должат на проектот за европска интеграција што прстставува голсм 

предизвик за американските навики за лидерство. Лидерите на САД бса 

одглсдани со чувство на преистакнатост и очскувања дека пријатслите 

вообичасно ќе го следат водењето на САД. ''8

Пратејќи ја логиката на институционалното комплементирањс, 
НАТО, како сгруктура што пружа обезбедување најверојатно ќс се зголеми 
со проектираното забрзувањс на процесот на интеграција кој се случува во 

ЕУ. Европската унија со новото проширување ќс излсзе како комплсксно но 

обсдинето здружение не само на скономски туку и со политички и 

бсзбедносни димензин. ЕУ после апсорицијата на Западноевропската унија за 

причина на планирањс и спроведување на заеднички бсзбедносни и * 348

ш  Ibid., р. 160
•u7 The New Transatlantic Agenda, p.178
348 John Kenberry, Strengthening the Atlantic Political Order, p.37
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одбранбени политики најверојатно ќе има цврсто интегриран карактер до 
KpajoT на векот.

Европа ќе бндс парцијална глобална сила, но исклучително важна, 

посебно, во скономско-финансиската област и како извор на совсти и 

влијанис на заеднички процес ири крсирање на иолитика.
За јакнење на меѓусебнитс односи треба да сс направат неколку 

работи. Прво, САД и Европа трсба да ја реафирмираат пост-воената 

спогодба. Оваа спогодба има неколку аспскти: САД се согласуваат да ја 

употребуваат нсговата воена и политичка моќ во согласност со Европа и 

преку регионалните и глобалните мултилатсрални и меѓувладини 

институции. САД нсговремено ги смирува најсукцссивнитс изразувања на 
унилатсрализмот и арбитрарната моќ м сс предава ссбе си на продолжоно 
застрашување.* 35" Второ, за да се разбсрс овој порсдок трсба да се рсши 

тензијата и неснгурноста што рсзултира со прсфрлувањата на моќта мсѓу 

Америка и Европа. Трето, ЕУ и САД греба да продолжат да трагаат по нови 

институционални иновации што ќе овозможат здружсно лидсрство.351
Оттука сс налага и потребата за формирање на трансатлантски 

политичко-економски и стратешки совст кој ќс ја координира глобалната 

гсоиолитичка и скономска сгратегија на ниво на постари совстници како и на 

експертско ниво. Понатаму, неопходно е продолжување со реформите на 

НАТО и ЕУ кои ќе овозможат поголсма моќ на ЕУ35'  и ќе ги сподслат 
тешкотиитс на НАТО кога станува збор за поголсма сднаквост при 
расиознаван.е на радикалните промсни кои се случуваат во трансатлантската 

бсзбсдност. Исто така треба да има иоголема соработка помеѓу НАТО и ЕУ 
за разгледување на новото зачленување на Русија, за Балканот, за Блискиот и 

Далечниот Исток и за Кина. Тука треба поголсма совссност, разумност и

349 Dimitris Keridis & Robert L. Plaizgraff, NATO and Southeastern Europe, Security issues for the Early 
21u Century, Brassey's, Inc. 2000. p.168
350 John Kenbcrry, Strengthening the Atlantic Political Order, p. 26
35̂  Ibid.. 27
■'5* Vo Eupotia iicto така има промени. Taa е во процсс »а нретиорање во играч со еаинствеи 
глас врз сие гскн сгадиум, иако е далску да бидс моќна како САД ио воена смнсла. но можс да 
игра во нстата лига. особсно во трговијага. економнјата и моне гарната политнка.

261



координирано разбирањс на комплсментарноста во иристапитс на НАТО и 
ЕУ.

Од ова може да се заклучи дска во новиот меѓународен контскст 

„безбсдносната иолитика се повеќс станува инструмснт за зачувување на 

законот отколку инструмснт за одбрана на сопствените интсреси во систем 

на анархија. Респсктирањс на демократијата и човековитс права претставува 
услов за безбедноста11.353

На крајот, САД и ЕУ мораат да ги сменат нивните размислувања како 

за рсгионалните гака и за глобалшгге улоги кои тис очскуваат свронјашгге да 

ги играат во иднина. Во суштина, овде има двс можни визии: сдна во која 

ризиците се иодслени. односно, со Американското присуство на Балканот 

преку НАТО и свропското учество во мсѓународнитс коалиции и друг во кој 
евроијанитс ќе се грижат за Европа, додека САД ќс се справуваат со 

осганатиот дел од светот. * 354

553 Helen Sjursen, New Forms o f Security in Europea. ARENA Working Papers. 4/2000. p.17
354 Francois Heisbourg, European Security: The impact of The European Union‘s Security ami Defence 
Policy. Copyng with the New Security Challenges of Europe. Proceedings of 4U‘ International Security 
Forum Ulrich Lehner and Fred Tanner. Peter Lang. 2001, p.57
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ТРЕТ ДЕЈ1

ИСКУСГВАТА HA ПООДЕЛНИ ДРЖАВИ НА ПОЛЕТО НА
КООРДИНАЦИЈАТА

Различните сознанија од научните, антрополошки и други 

истражувања на досегашниот развој на човековото општество, довсдуваатдо 

заклучок дека тсмелмтс на сское смислено човсково постоење во 

општеството се нсговите потрсбн за воспоставување, зачувувањс, развој и 
осмислувањс на сопствсното постоење.

Бсзбедносната дејност постојано сс надоградувала за да може да сс 

сиротивстави на сите форми и извори на надворсшното или на внатрешното 

загрозувањс. Низ историјата заштитата на државата се осгварувала низ 

различни форми иако нсјзината суштина и цсл нс се мснувале, ири што 
безбедноста имала прнмарна задача.

Најчссто безбедноста ја третирамс како однос номеѓу луѓсто (човек -  

човек) и однос човек -  природа. Во оваа рамка разликувамс а) момснтно 

рсагирање на човскот на одрсдена состојба, ироцеси во ириродата, на 

состојби во општсството, за кои заклучил дека му ирстставуваат опасност; и 

б) човечко спознание на природните појави и процеси како и на 
општсственитс појави и процеси. односно негови подготовки за заштита и 
одбрана пред процесите и појавите, кои човекот ги спознава како можно 

загрозување.

За да можс безбедноста да ја остварува својата дејност, таа мора да 

биде добро осмислена, правилно насочена и прсд се свесна дсјност 
распространета низ цслото општесгво, бидејќи луѓето се мсѓусебно поврзани 
во општество и современитс опасности ги загрозуваат ситс луѓс.
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Така, бсзбедносната дејност се спровсдува организирано во 

безбедносниот систем. Во рамките на безбсдиосниот систем сс создадени сите 

претпоставки и можности за извршување на безбедноснитс функции.

Во таа смисла постоешето на безбсдносната функција на државата има 

две форми на делуван.с:
а) прсвентивно, кадс . што таа со своето иостоење претставува 

инструмент на одвраќање од сите облици и извори на загрозување и

б) ренрссивно - со отстранувањс на причинитс на загрозувањо и 

елиминирање на нивнитс носители по пат на сила на правно дозволен 

начин.356
Со оглсд на цслитс и содржината, во рамкитс на безбедносниот систем 

на современата држава разликуваме два дсла:

функционален (видови и форми на активности)

- институционален, односно сгруктурален (организација, носители на 

активности и др.)357

Од методолошка гледна точка, анализата на обележјата на системот 
на национална безбедност во посдини држави треба да ги уважи и мерливитс 

и нсмерливитс фактори (на пример. структурата и обемот на системот, 

општествената цсна за нсговото одржувањс, автономнјата на системот u др.).

За многу луѓе, очиглсдно е тоа дека политичкитс и економскитс 

аснекти на националната безбедност, како и безбедносната иолнтика на една 
држава се развиваат од страна на националнитс политички авторитети. 

Политиката на развивање и користсн,е на военитс сили с формулирана од 
националните политички авторитети н се пренссува на вооружените сили. Во 

таа насока од големо значењс с иодатокот како и од кого се развиваат сплитс 

за да бидат реална поддршка на националната политика. * 156

355 Во бсзбедносната дејност на соирсменнтс држааи, помсѓу останатото, ги сврстуваме и 
следните активности: нормативно-правно регулирање на одбраната и внатрешната 
безбсдност; организиран.с. подготвувањс и оспособување на вооружснитс сшш. полнцијата 
разузнавачкитс служби и другитс државни органи на подрачјето на национална безбсдност. 
нс-фажување, развој, набавка на оружје н восна опрема. и др.
156 Стајuh Љ., Осниии Безбедности, Полчциска Акадсмлја. Бсоград, 1999.14 
"7 Gri/.old A., Tatalović Ѕ.. Cvrtila V.. Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti. Fakultet političkih 
znanosti. Zagreb. 1999,7-8
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Како рефсрентни и иојдовни содржина во ова поглавјс ги користимс 
практичните рсшснија во дслот на координацијата синтетизирани и 
воопштени во моделот на системите за национална безбедност во пооделни 

држави на НАТО односно станува збор за водечкитс држави во овој 

колективитет (САД, Вслика Британија, Гсрманија и Франција), како и на дел 

од соседните држави (Грција, Бугарија, Србија и Црна Гора). Иако овие 
држави ќс ги изложиме одвосно, сепак ќс имамс во прсдвид дека станува збор 
за нераскинлива и повратна врска мсѓу нив.

На тој начин ќс создадеме услови за слаборирањс на главната тсма на 

овој грул, односно можност за пошироко и нодлабоко размислување и 

објаснување на решенијата во овис седум навсдсни држави, зошто тие се 

настанати под нспосрсдно влијанис на тсоријата и рсспектибилната пракса, 
односно други конкрстни услови и спсцифики.

Основна задача на оваа анализа е да го испита начинот како сс 
коордшшраат активностите во областа на бсзбсдноста и одбраната на 

посоченитс држави. За таа цел, во наредннте иотточки ќе направиме анализа 

на системот за национална бсзбсдност и како се остварува координација на 

државните институции во одбраната.
Заклучоците од анализата за остварената координација на национално 

ниво во поодслните држави може да послужи како појдовна основа во 

создавањето на сден практичен модел на координација во Рсиублика 

Максдонија компатибилен со земјитс члснки на НАТО.

При обработката на содржината на нолитиката на национална 
безбсдност на избранитс држави имавме предвид двс структури на фактори: 

надворешното опкружување на земјата: геостратегиска и 

военополитичка положба, мсѓународнн фактори (регионални, 

глобални);
- внатрсшната околина во државата (општествсно-политичка. 

нормативно-правна, стопанска. општествена и друго.
Во методолошка рамка ги обработувавме слсдните параметри на 

системот на национална безбсдност на избраните земји:
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- организациска структура;

- хиерархиска структура; 
координациска структура.

Во основа, сметамс дека изучувањето на овие елсменти 
детерминира делувањето на систсмот на националната безбедност.



I. ИСКУСТВАТА HA ПООДЕЛНИ ВОДЕЧКИ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА 
НАТО НА ИОЛЕТО НА КООРДИНАЦИЈАТА

1. КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА НАЦИОНАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ НА САД

Моќта на одлучувањето за одбранбената политика с концентрирана no 
рацете на Претседателог на САД. Оттука. ниту Конгресот, ниту било кој од 

органите на власта не може бсз одобреиие на Претседателот, да прсдложи 

или спроведе каков било заклучок за одбранбената политика. 

Координацијата на безбедносната засдница на САД с во исклучителна 

компетенција на Претссдателот и таа се остварува no рамкитс на Советот за 
национална безбсдност кој с восно-политичко тело на подрачјето на 

бсзбедноста и одбраната и ја има улогата на координатор и насочувач на 

разузнавачките активности, а восдно е п посредник помсѓу разузнавачката 

заедница и Претседатслот на САД.

Во принцип, псрсоналот на Советот за национална бсзбедност 
предводен од Советникот за национална бсзбсдност с главниот орган на 

Прстседатслот за интсграција на политиката и координација на извршување 

на политиката. Советникот за нациопална безбедност има главна улога на 

координатор во обезбсдувањето на разузнавачки информации за 

претседатслот.
Совстот за национална безбедност, од сдна страна има стратсгиска 

насока, смисла за кохсзија, а од друга страна, тој ја остварува систематска 

артикулација со што ја задржа улогата на сдна од највлијатслните установи 
на извршната власт задолжсни за координација на националната безбедносна 

политика.

Значи, како основон форум на Претседателот за „разгледување на 
прашања врзани за националната безбедност и надворешната политика“, 
Советот претставува „основна полуга" (principal arms) на Претссдатслот во 

координацијага на работитс за националната безбедност и надворешната 
политика помеѓу различни владнни агенции, поради што. како главно 

нолитичко -  разузнавачко советодавно тсло, стана „влијателен
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надворсшноиолитички штаб на Прстседателот и на иолитичко најважното 

тсло на федсралната Влада".358
Дслувајќи на планот на координацијата и контролата на работа на 

разузнавачката заедница, особено ЦИА, Советот за национална безбедност 

донесува прстежно два вида одлуки: а) всрбални инструкции, кои сс 

однесуваат на тековного разузнавачко истражувањс и насочување на 
работата на разузнавачкитс служби ' во посдини правци на 

надворешнополитичкото делуваљс и б) пишани документи во врска со 

националнага бсзбедност на САД, како и прашања врзани за работата на 

сскоја разузнавачка служба на полето на реализацијата на стратегиските 

задачи. По прашањето за координативната функција во областите на 
делувањс на разузмавачката засдница и обединувањето на разузнавачкитс 
податоци, Советот за национална безбедност е овластсн да планира. 

насочува н раководи со вкупнитс разузнавачки активности и да ги обсдинува 

резултатите од cu re разузнавачки операцни. особено од оние кои се од битно 

значење за надионалната безбедност и надворешната политика.359

Одлукитс на Претссдателот во однос на националната безбедност сс 
извршуваат во Министерството за одбрана. Ова Министерство треба да ја 
обезбеди поддршката, а има и оперативна одговорност во донесувањето 

одлуки кои сс однесуваат на националната одбрана и употрсбата на 

вооружсните сили. Претссдателот и сскрстарот за одбрана го имаат 

завршниог збор, но сепак тис се потиираат на бројните советници и голсмата 
организација за национална безбедност. Одлукитс за ангажираље и упогреба 
на вооруженитс сили се носат од оперативнитс или военитс команданти 

наречсни “CINs” (commander in chiefs).
Секрегарите за одбрана, внатрешни работи заедно со секретарот за 

надворешни работи како и началникот на здружениот штаб на началници на

ш  United States Intelligence Community (Naiiona! Security Council). Internet 11/12/97. www. Advice to 
U.S Presidents: Some Lessons from Thitrv Years. Princeton University: World Politics, Vol XXIX,No. 2 
(1997), p.146-176
354 Caanh A., ДелпК M„ Bajanih M., БезОедност саепш од ишјности do јавности. Инстптуг 
беаОелностн, Виша школа уну грашњнх послоиа, Полпцпјска Акадс.мија. Београд, 2002. 12
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амсриканскитс вооружсни сили, ја сносат главната одговорност за 

совстување на Претседатслот на САД за прашања кои се однесуваат на 

одбранбсната политика на САД. Трите воени вида (копнена војска, 
морнарица и воздушни сили) во рамките на Мшшстсрството за одбрана се 

иредводени од цивилни лица назначени од Претседатслот. Ситс деловн на 

вооружените сили на САД можат да постигнат иоголом учинок ако успсшно 

ги координираат своите дејности (намссто одвоено делување). Тоа 

подразбира постоење на уставни мсханизми за меѓуссбно конгролирањс и 
балансирањс на меѓусебнитс односи на државнитс органи во форма на 

заедничка координација и соработка, без можност за иречекорувањс на 

уставнитс граници на нивнитс надлсжности.

Со Законот за реорганизација на Министерството за одбрана (наречсн 

Goldwater-Nickols Act) од 1986 година, иако, секретарот за одбрана и понатаму 
останува авторитет број едсн во восно -  одбранбената структура, веднаш по 

врховниот командант -  Прстседателот на САД, сс овозможи поголе.ма 

соработка помеѓу секрстарот за одбрана и началникот на здруженпот шгаб 

на началници на амермканските сили. Тој цоби нови и поголсми надлежности 

и сс јавува во улога на координатор на ситс вооружени сили во прсвземањс на 
оперативни активности. Со тоа, иачалникот на здружсниот штаб на 
началници на американските вооружсни сили стана влијателна алка на 

командувањс со вооружсните сили -  од Претседатслот на САД, секретарот 

за одбрана до здружснитс восни команди.

Во обликувањето на својата политика и воено -  одбранбсните 

подготовки, како и постигнуваљето на повисоко ниво на координација, 
државите обичио ги зсмаат прсдвид податоците за состојбата на гие 
иодготовкн на своитс потснцијални или вистински противници. Во тоа клучна 

улога играат разузнавачкиге служби.
Во согласност со меѓународната политичка, економска, воена и 

гсостратегиска положба, долгорочната и препознатлива надворешно- 
иолитичка ориснтација, како н со вкупнитс нацнонални потенцијали, САД ио 
XX век развиле најмоќсн разузнавачко-бсзбедносен снстем во свстот. Како
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дсл од единствсниот систем на национална безбедност,360 американскиот 

разузнавачко-безбедносен систем иретставува специфичсн подсистем на 

извршната власт. кого го сочинуваат разни државни органи надлсжни за 

основање, раководење, насочувањс и надзор на работата на разузнавачките, 
контраразузнавачките служби и службитс за безбсдност, како и други 
установи кои учсствуваат во реализацијата на разузнавачкитс, бсзбедносните 

и сродните (тајни) активности.

Безбсдносио-разузнавачкиот систем на САД несомнено е сдсн од 

најсложените, но и најсфикаснитс во светот. Го сочинуваат голем број 

разузнавачкн и безбедносни установи, на чис чсло се Советот за национална 
безбсдност и директорот на Цснтралната разузнавачка служба, кој воедно с и 
директор на ЦИА.361 Сите овие установи начелно можат да сс иоделат на 

органи и тсла на разузнавачката организација на надзор, од сдна страна. и 

разузнавачката засднида на САД, од друга страна.362

За зголемување на степенот на координација на бсзбедносната заедница, 
во согласност со Законот за иацнонална бозбедност од 1947, Буш издадс 

директива во 2002 година за основање на нова структура за безбедносна 
политика, под директива на Националниот совет за безбедност, за

560 Во најишрока смнсла. системот иа национална бсзбедност на САД го сочинуваат: (1) Конгрссот, 
како и разни комитсти на двата конгресни дома задолжени за надзор на разузнавачклтс актнвности, 
судскнот систем, и јавните обвннитсли; (2) Прстссдатслот si Извршниот кабинет на Претссдатслот; (3) 
Систсмот на надзорни и координативни тела и установи и Разузнавачката засдница во најшироката 
смисла на зборот; (4) специјалнн формацѕш од нолицнско-восн карактер (командоси, ренџери) и (5) 
информативни, пропагандни. нстражувачки н други установи кон учествуваат во реализациЈата натајни 
актнвности.
361 Дирскторот на Цснтралната разузнавачка служба е главен советкик на Прстседатслот на 
САД чо прашањата за разузнавачкп активности кон сзранство. поради што е учссник во 
Владата на САД и во Советот за кационална безбедност. Упатствата и наредбитс. односно 
службснитс днрсктиви директорот на ЦИА ги прима од Советот за национална безбсдност и 
нонатаму гн проследува до соодветните разузнавачки служби. Дирекгорот на Цснтралната 
разузнавачка служба на ГТрегссдателот на САД и на Советот за национална безбедност им 
обезбедува податоци за странски земји, врши нацчоналнн разузнавачки процснки и ni 
прсзснтира на гне органи. го надгледува прибнрањсто, обработката и дистрибуцијата на 
разузнавачкнтс податоци кон сс значајнн за безбедноста на земјата. Освен тоа, дслува како 
извршсн старошнна на целокупната разузнавачка засднпца која ја ирстставува во Конгрссот 
на САД.
ш МилошевиД М.. Систем државне аезоедности. Полицијска Академија. Београд 2001. 241
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координација. формулација, евалуација и надзор на безбедносната 
политика.363

Координација на националната безбсдносна политика со оваа директива 

сс остварува на слсдниот начин: од Здружениот безбедносен извршсн 

комитет основан од замсникот секретар за одбрана и директорот на 

централното разузнавање е назначен Борд за безбедносна политика364 кој 

трсба да доставува извештаи до Претседателот преку иомошникот на 
П pe rceдателот за прашања од националната безбсдност. Виши претставници 
од други министерства и агенции се покануваат да учествуваат во работата на 

Бордот тогаш кога истиот ќе смета дека има безбедносни прашања 

релевантни за нивните надлежности. Претссдавачот на Бордот за 

безбедносна политика е назначен од помошникот на Претседателот за 
ирашања за национална безбедност во име на Претседателот. Преку 

иомошникот на претседателот за прашања за национална безбедност, Бордот 
за безбедносна политика разгледува, координира и му препорачува за 

имплемснтација на претседателот, политички днрективи за американската 

безбедносна политика. процедури и други пракса.

Со тоа. Бордот за безбедносна иолнтика с главниот механизам за 
ревидирање и предлаган.е на правни иннцијагиви и извршни наредби на СНБ 

кои се однесуваат на американската безбедносна политика, процедури и 

должности кои не припаѓаат под статутарна јуриздикција на државниот 

секре гар. Овој Борд го координира развојот на мсѓуагенциските договори и 

ги разрешува конфликтите кои може да се јават околу термините и 

имплементацијата на овис договори.
Поната.му координацијата се остварува преку Форумот за безбедносиа 

политика основан од Здружениот безбедносен извршен комитет и е под 63 64

63 www.whiiehouse.gov/nsc/nss.liiml
64 Бордот за безбсдносна политика се состои од директорот на цснтралното разузнавање. 

замсник сскрстарот за одбрана. иице прегседаиачот на здружсннот штаб на началннци, 
замсникот државсн сскре гар, потсскретарот за енсргија. заменик секрстарот за трговија. 
за.меник секретарог за правосудство. сдсн заменик секретар од друга агенција која не е 
поврзана со одбраната и еден иретставник од канцоларнјата за мснацмснт и буцет н 
персоналот на Совстот за национална бсзбедност.
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Бордог за безбсдносна политика. Тој има задача да ги разглсдува прашањата 

од бсзбедносната политика покрснати од неговите члснови или други 

членови; да развива иницијативи за безбедносната политика и да обезбеди 
коментари на министерствага и агенциите; да ја проценува сфикасноста на 

безбедносна политика: да врши мониторинг и да ја води имплементацијата на 

безбсдносната политика за да обезбеди кохсрснтност и конзистентност; и да 

ја надгледува примената на безбедносната иолитика која треба да биде во 

согласност со националните цели.365 366

По потреба, Бордот за бсзбедносна политика и Форумот можат да 
оснонаат меѓуагенциски работни групи кои ќе гн извршуваат нивните 
функции и ќе обезбедат меѓуагснциска координација на безбедносната 

политика. процедурите и должностите.

Следсн начин на координација се одвива преку Бордот за национална 

контраразузнавачка политика. Овој борд е основан со ирстседатслска 
директива - 24 и заедно со Бордот за безбедносна политика и Бордот за 

прекуокеанска безбедносна иолитнка'66 се координираат како ќе биде 

потребно за политички нрашања кои може да сс од взаемен интерес, а притоа 

сској Борд ќе имплемснтира процедурн за гаква координација. Конфликтите 

помеѓу овие Бордови кои нема да можс да се решат ќе бидат предадени на 
највисокиот комитст на националниот совет за безбсдност. Прстседавачитс 

на овис Бордови се среќаваат најмалку на годишна база за да ја прсгледаат 

координацијата.

165 Форумот се состои од сдсн висок претставник од канцеларијата на секретарот за одбрана. 
Здружсниот штаб на началници. секој носн оддсл. вклучувајќи ја и амсриканската 
крајбрсжна стража, Агснцијата ja одбранбоно раауЈнаваи.с, Агенцијата за национална 
безбсдност, ЦИА, тргонија, енергија, правда. финансип, трансиорт. ФБИ. Нацноналната 
извндувачка канцсларија, ФЕМА, Адмннистрацијата на општи служби, Информатичкитс 
систсми за одбрана, Систсмот за национална комуникација. Канцеларијата за персонален 
менаџмснт, Канцеларијата за прсглед на информатичката безбсдносг, Комисијата за 
нуклсарно регулирање. ИАСА. Канцсларијата за менацмент и буџет н други ирстставници на 
агенции кон ќс бидат ноканети оц Форумот за безбсдносна политика.
366 Бордог за ирскуоксанска безбсдносна иолитика ќс ја разгледува, развива. коордпннра к 
иромоиира иолнтнката, стандарднтс п догоиоритс за прскуоксански безбсдиоснч опсрицни. 
програми и проскги кон влијаат на cure американски владинн агенции под овласз7 ван.е на 
шсф на мисија во странство.
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Бордот за безбсдносна политика, Форумот н сите меѓуагснциски работни 
групи основани од овис тела се поддржани од Штаб кој ќе опсрира по 

директива на Бордот за безбедносна политика. Овој Штаб исто така 

обсзбедува административна и персонална поддршка на Советодавниот 

борд367 за бсзбедносна нолитика кој ќе оперира независно од други штабни 
функции и персонал no директива на прстссдавачот на овој Совстодавен 
борд. Штабниот персонал ќс бидс обсзбеден од агенциите членки на Бордот 

за безбедносна политика.368

Од одбранбена гледна точка при пресметување со мсѓународниот 

тероризам, нанадите од 11 сеитември ја трансформираа Америка од 
долготраен прием за безбедност во длабоко признание на ранливост.369 Со 
цсл ефикасно справување со новата закана и иодобрување на безбсдноста на 

внатрешсн план, САД превзсдоа конкретни чскори во насока на 

подобрување на координацијата на владините институции и агенции за 

усиешно отстранување на свснтуалните закани.

Оттука, може да се каже дека восната моќ сигурно ќс игра важна улога 
во одбраната на САД, но клучот на новитс одговорности околу безбедноста 
на САД лсжат надвор од Министерството за одбрана. Бушовата 

администрација креира нов кабинет за безбедност (министерство за 

внатрсшна безбедност) на земјата со цел да ги координира од какцеларијата 

на Болата куќа, голсмиот број на агенции на државано и локално ниво и да 

развис национална стратегија за цел спектар на прсдизвици на внатрсшната 
безбедност. Министерство за внатрешна безбедност ги спои надлежностите 

распрснати помсѓу прсмногу различни владини организации.

Со тоа американското општество и структурата на американската 

управа направија се за да сс постигне поголсма безбсдност на земјата. 

Министерството за внатрешна бсзбедност се заснова на принцшште за 
споделена одговорност и партнсрство со Конгресот, државните и локалните

36' Советодавниот борд за безбедносна нолитика с основан да служи како нсзавасно и 
нсвладино соистодавно тсло за американската безбсдносиа политика.
368 www.whitdiousc.gov/nsc/nss.lnml
361' ПЅЅ. The Military Balance. 2003-2004. London. 2003. p.236
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влади, приватниот сектор и американскиот народ и е намснето за 

координација на владинитс односи за прашањата за американската држава и 
локалнитс агснции. Тоа ги координира федералните програми за внатрешна 
бсзбедност и информации со државнитс и локалните авторитети.

2. КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА НАЦИОНАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Кралицата во Велика Британија с врхоиен командант на вооружените 
сили и ги назначува ситс офицсри. Теоретски Кралицата има авторитст, но 

никогаш нс го практицнра.
Премиерот ја има цслосната одговорност за одбранбсните и 

безбсдносните прашања, а во тоа својство му помага секрстарот на 

Кабинстот. Сскретарот за одбрана е одговорсн за прашањата од областа на 

одбраната.
Највисок орган за уиравувањс на одбраната и командувањето со 

вооруженитс сили с Министерскиот кабиист на чело со Премисрот. 

Кабинетот ја утврдува одбранбената нолитика на зсмјата, која ја усвојува 

Парламентот, сс грижи за изградувањето на вооружените сили и нивната 

употреба во заштита на интересите на Велика Британија.
Координацијата на безбедносната заедница е во рацетс на Прсмисрот 

и конкрстно координацијата во одбраната се остварува во рамкитс на 

Комитетот за одбрана (орган на Владата). Комитстот за одбрана во основа ги 

обединува сегмснтите воена и цивилна одбрана, како и восната индустрија и 

тој сс состои од различни министри и советници, а со него претседава 
Прсмиерот. Hero го сочинуваат министерот за одбрана, министсрот за 
надворешни работи, министерот за финансии, министерот за индустрнја и 
трговија, началникот на Генералштабот и други луѓе кои Прсмиерот смста 

дека се релевантни. Во рамките на Комитетот за одбрана, Премисрот се 

среќава и со други министри и ги запознава за политичката цел на одредена 

мисија. Комитстот го надгледува развојот на вооружсннте сили во мир, а во 
врсме на војна раководи со воените операции; предлага висина и структура на
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финансискитс издатоци за одбрана врз основа на целосна годишна анализа на 

состојбата на безбедноста во земјата; воочува можни проблеми во 

остварувањето на одбраната и прсдложува начелни решснија и сл. После 

дискусијата во Комитетот сс носи одлука (Премиерот ја носи таа одлука) која 

му ја соопштува на Началникот на Генералштабот за тоа кои активности 
трсба да ги изврши при одредсна спсцијална операција. Комитетот се 
состанува на аеделна основа или иак днсвно ако има потреба за тоа, за да 

дискутнра за политиката на војната. Премиерот континуирано се грижи за 

остваруваље на координација помсѓу соодветните органи кои се задолжени за 

спроведување на оиределена одлука и има можност постојано да сугерира да 

сс зајакни соработката и координацијата помеѓу рслсваитните институции.
Прсмиерот ја извсстува Кралицата за одлуките кои сс носат во 

Комитетот за одбрана. Кралицата дава сугестии, но не издава директиви. 

Премиерот ја има моќта на донссување на одлуки.

Главните одлуки кои сс донессни во Комитстот се дискутираат во 

Парламснтот, за да се запознас јавноста дска тис сс за доброто на народот. 
Од ова се правн исклучок кога сс работи само за тајни и премногу осетливи 

безбедносни ситуации.
Во одредсни ситуации поради опрсделени безбедносни приоритсти 

нсопходно е да се донссе брза одлука бсз соодветна расправа од страна на 

Парламснтот. Прсмиерот може да донесе одлука и да го одмине 
Парламснтот, но сспак одлуката подлсжи на парламснтарна расправа кога ќс 

се создадат соодветни услови за тоа.
Парламснтот во тскот на годината одржува многу состаноци на тсма 

одбрана, како што сс на пример дводневен состанок на Одборот за 

одбранбени проценки (The Defence Estimates), каде што се донесува 
концеицијата за одбраната. Во Горниот До.м или Домот на Лордови за 
прашањата за одбраната се говори со иовеќе авторитети затоа што во него 
члснуваат многу порансшни високи политичари, воени лица и службени лица. 

Парламентот донесува насоки за развој на одбранбената политика во рамки 
на дслување на одбранбениот систем, но нема непосредно влијанис на
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понатамошното облнкување на одбранбената политика (има само надзорна н 

советодавна улога. а практичните мерки ги спроведува Владата).570
Во рамкитс на безбедносниот ссктор одредено место завзсма и 

Одобрувачклот Совет (Approval Council). Овој совет с назначсн од Кралицата 

и се состои од околу 200 луѓе. Тука партиципираат поранешни восни лица, 

високи иолнтичари како и други луѓе. Тис ја советуваат Кралицата за cure 

сите прашања од општсствениот живот во интерес на земјата, над 

политиката. Прсмиерот и миснитрите сс исто така членови на овој совст. Но 
тука сс занемарува политиката и политичките партии. Сите члснови имаат 

исти статус. Овој Совет претставува уставен механизам кој преку дискусии 

иомеѓу членовите му дава сугестии на Прсмиерот односно ја поддржува или 

критикува нсговата политика. Така во неформални разговори меѓу истакнати 

луѓс од општествсниот живот иремнерот ги добива идните насоки за нсговата 
политика. вклучувајќи ја и националната одбрана.

Во рамките на остварувањето на одбраната свое мссто има и 

Министерството за одбрана. Истото е задолжсно да ги извршува одлукнте и 

препоракитс добисни од Кабинетот и Комитетот за одбрана. Тоа 

најнепосрсдно се грижи за вооружените сили, ги води и командува со нивната 
опсративна употреба. Во состав на Министсрството за одбрана се наоѓа 
обсдинет цивилен и воон кадар, одговорсн на началникот на Генералштабот 

и постојаниот потсекретар. Началникот на Генералштабот с одговорен за 

спроведувањс на политиката н стратегијата, како и за координација на 

оиеративнитс зафати и примена на вооружените сили. Началникот на 

Генералштабот е висок офнцер назначен од кралицата. На состаноците во 
Комитетот за одбрана началникот го ирезентира развојот на војната или на 
мисијата и бара понатамошни насоки. Откога ќе сс донесе одлука во 

Комитстот, началникот добива препораки за иднитс насоки. Постојаниот 

потсекрсгар е задолжен за контрола на пресметкитс и за уиравувањсто со 
ресурситс (управува со групата за финансиско планираљс и уиравување, која 370

370 Grizold A.. Tatalović Ѕ., Cvnila V., Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti. Fakultet političkih 
znanosti, Zagreb. 1999, 159
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се занимава со одбранбеното планнрање и распоредување на средствата). 
Посебен колегијален орган. кој му с на располагање на минисгерот за 

одбрана, с Советот за одбрана (Defence Council) кој се занимава со прашања за 

развојот и оперативните употреби на вооружсните сили.

Во рамкитс на Гснсралштабот се планираат заеднимки операции на 
сите три вида вооружени сили. Генералштабот се ангажира. во успсшно 
спроведување на определена задача бидсјќи истиот с задолжен за опсративно 

уиравување, командување н координација со вооружените сили. Началникот 

на Генералштабот, физички е главсн командант на вооружените сили на 

земјата, иако тоа не е очигледно од негови ге овластувања кои формално и се 
доверенн на круната. Началниците на штабовите на видовите (копнена 
војска, воена морнарица, воздухоиловни сили) имаат одредсна самостојност 

во развојот и во оперативната употреба на потчинетите сили и истите преку 

началннкот на Генералштабот се одговорни прсд државниот секрстар за 

прашањата иоврзанп со борбената сфикасност и управувањс со вкупната 

ефикасност на одредсн вид вооружени силн.
Координацијата на безбедносната заедница во голема мера е 

детерминирана од разузнавачко -  безбедносниот систсм. Премиерот ја има 

ссопфатната одговорност за разузнавачките и безбедносните нрашања, a во 

тоа својство му помага секретарот на Кабинетот. Секретарот за внатрешни 
работи е одговорен за безбсдносната служба; сскретарот за надворсшпи 
работи за Тајнага разузнавачка служба и за владиниот комуникациски штаб, 
а секратарот за одбрана за одбранбено разузнавачкиот штаб.3'1 

Координацијата е ефектуирана од државннот сскретар кој му рапортира 

директно на Прсмиерот. Постои служба која му е на располагање на 

државниот секрстар која му помага во извршувањсто на неговите функции и 
ја врши гснералната анализа на информациигс кои доаѓаат преку различни 
канали. Овластувањата на државниот секретар се доста значајни бидејќн

571 Пишироко види: Котовмсвски М., Современи разуанавачки служпи, Македонска 
цнвилизација, Скоијс, 2002,151
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иокрај контролирањс на извршувањето на задачите тој е овластен да го 

назначува релевантниот нерсонал.

Во Велика Британија, службите за безбсдност и разузнавањс се 
управувани од директори кои се назначсни и надгледувани од државниот 
секретар. Дирскторитс се многу високи лица со многу специфични 

овластувања, вклучувајќи и овластувањс за тајна пенетрација на ириватен 

имот и употрсба на посебни техники за набљудување. Премисрот назначува 

комесар за сскоја од службите, кој ја надглсдува власта ирактнцирана од 
државниот сскретар. Службитс за безбедност и разузнавањс (МИ-5 и МИ-6) 

u администрацијата на државниот сскретар се обврзани да го снабдуваат 

соодветниот комесар со информации и документи кои тој ќе ги побара од нив. 

Постојат поссбни судови основани за истражни жалби за активностите на 

секоја од службитс. Сској човск може да приложи жалба до Трибуналот ако 
тој смета дска с навреден од активноститс на релевантната служба. 

Комесарот треба да соработува со Трибуналот за разјаснувањс на 

објективната вистина. Ако Трибуналот ја зсме во предвид жалбата, тој ја 

пријавува жалбата и му дава инструкции на државниот сскретар да ја 

комиензира жалбата за штетитс кои тој ги тврди. Трибуналот се состои од 
три до пет члсновн кои е потрсбно да имаат најмалку дссст години судска 

служба и се назначсни од Кралицата на петгодишен пернод.
Претссдателот на Владата претседава со Министерски комитст за 

надзор и управување со разузнавачките активности кој с највисок органи на 

раководење со безбсдносно-разузнавачките активности во Велика Британија. 

со тоа што тој, ио правило, донесува одлуки од начелсн карактер, а само во 
одредени исклучоци рсшава и конкретни прашања. Поради гоа вистинската 

функција на управување со безбедносно-разузнавачкиот систем има 

Комитетот на постојани подсекрстари за насочување на разузнавачката 

работа чии члснови сс потсскретари на министерството за надворешни и 

внатрешнл работи, на одбраната. на финансиите, на трговијата и на 
индустријата. потоа началникот на Гснсралштабот u координаторог за 
разузнавачка работа. На чсло на Комитетот на постојани подсекретарн за
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насочувањс на разузнавачката рабога сс наоѓа координатор за разузнавачки 

работи и безбедност. кој воедно е и член на Кабннетот на Прсмиерот.372

3. КООРДИНЛЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА НАЦИОНАЛНА 
БЕЗБЕДНОСГ НА ФРАНЦИЈА

Политпчкиот систем во Франција е многу ко.мплексен (значајни 

прсрогативи на извршната власт на Претссдателот на државата со постоење 

на класичен иарламентарсн живот) што донесува недоумици во поглед на 

ставог како се остварува координација на безбедносниот систем, односно на 

кос место се врши координацијата на безбедносната засдница.

Претседателот, како највисок орган на извригната власт, нма на 
расиолагање инсппуционални можности на управување, контрола 

координација на бсзбсдносната засдница. Дилемата ностои во однос на тоа 

дали координацијата се остварува во Комитстот за национална одбрана и 

безбедност на чие чсло с Прстседателот, во Советот за одбрана или во 

рамките на Главниот секретаријат за национална одбрана upu Владата. 
ирашање на кое ќе му го посветиме потребното вни.мание.

Претседатслот на Републиката е носител на одбранбената политика. 

Тој с одговорен за одржување на националната независност и интегритетот 

на државага и за почитувањето на повелбитс. Тој е врховен командант на 
вооруженитс сили и е единствената личност која има овластување да нареди 
употрсба на нуклеарни сили.
Главнигс одлуки за одбраната ги носи Претседателот на Републиката во 

совсти со кои тој претссдава (Советот на Министрн, Советот за одбрана и 

Комитетот за ограничена одбрана).

За координацијата, гснерално с задолжсн Светот за одбрана при 
Претседателот на Република Франција. Во овој форум се донесуваат клучни 
одлуки и се утврдува општата ориснтација во областа на одбраната, како и 
потребна га координација и раководење со националната одбрама.

372 МнлошсииИ М., Сисшем државнс безбедносши, Полнцијска Акадсмнја. Београд 2001, 2Ѕ6-287
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Покрај Советот за одбрана, значајно место каде што се носат одлуки 

кои покасно ги сироведува Владата о Коммтетот за одбрана. Со работата на 
комитетот раководи Претседателот, а члснови се највисоките воени 
претставници (началникот на генералштабот и началниците на штабовнте на 
видовитс вооружени сили) каде се обезбедува остварувањето на военото 

раководење.

Согледувајќи ги иостоечките овластувања на прстседателот на 

Владата и оние кои на него можат да бидат пренесени. тој претставува 
вистински „министер за одбрана во целост". Во извршувањето на бројни 
функции од областа на одбраната му помага и Главен секрстаријат за 

национална одбрана (SGDN - Secretariat general de la Defense nationale).

Bo основа, Владата e задолжена да ги имплементира мерките кои се 

донесени во рамките на советите и комитстите со кои претседава 
Претседателот на Републиката. Премиерот, кој е одговорен за националната 
одбрана, контролира како сс имилементирани овие мерки; тој го прави тоа 

преку генералниот секретаријат за национална одбрана. Секој минпстср е 

одговорен изработката н извршувањето на одбранбсннте мерки да бидат 

спроведсни од неговото министерство; висок државен службеник за одбрана 

му помага во овис работи.
Во областа на безбедноста, Главниот секретаријат за национална 

одбрана иропишува, дистрибуира и обезбедува извршувањс на мерките 

иотребни за зачувување на информациите кои сс доверливи и се од 

одбранбено значење. Освсн ситс опсративни и меѓуминистерски 

комуникациски функции и иотребната ресорска координација, тој е задолжен 
и за константното одржунаи.е на врски потребни за континуитетот на 
управувањето на Претседателот на Рспубликата и прсмиерот.

Еден дел од координацијата особсно за нс-воените одбранбени 

активности, се остварува во Главниот секретаријат за национална одбрана. 

Особено се координираат цивилните и стопанскитс одбранбени активности. 
Во соработка со Министерството за внатрешни работи. кое е задолжсно за 
цивилна одбрана, се изведува голем дијапазон на активности за водење и

280



координација со упраиите одговорни за прсвенција и сироведувањо на 
помошни мерки нотребни за заштита на луѓе го и имотот. Може да сс кажс 

дска овој opran порано имаше засилсна улога. но евиденгно с дека неговата 
позиција слабее.

Денес, координацијата иретсжно му е доверена на Премисрот односно 
на засегнатите министри. Знами, доколку се работи за одржување на мирот 
како на пример во случаите со Босна, со Македонија итн., одлукитс ги носи 
Премисрот заедно со зассгнатите министри во потесен состав.

За изведувањс на задачи од своја надлежност, министерот за одбрана и 

началницитс на штабовите располагаат со Оперативен армиски цснтар (СОА 

-Centre operationncl Агшееѕ), кој прнбира, обработува и презентира податоци 
потрсбни за одлучување во Министерството и Владата и овозможува 
преносување на одлуките на потчинетите.

Сепак, реалната иракса покажува дека Премиерот и неговите 

компетенции за прашања од одбраната сс многу ограничсни посебно во 

случаи на конфликти каде одлучувањето е во доменот на Претссдатслот. 
Според Уставот “Претседателот на Републиката е врховен командант на 
вооружените сили”. Од неодамнешната пракса, Прегссдатслот на 

Републиката имашс клучна улога во времето на заливската војна, како и за 

испраќањс на трупи во Босна-Херцеговина. Задачата на Прсмисрот тогаш се 
состоешс од осигурување на координацијата на меѓувладинпте институции за 

имплсментација на неговите одлуки. :'7~'
Внатрсшната безбедност станува еднакво важна како и надворешната. 

Во оваа рамнотежа помеѓу два вида безбедност добро се вклоггуваат задачите 

на полицијата (жандармсријата) и спојувањето на цивилниот и воениот 

аспскт на одбраната во Франција. Заедно со полицијата жандармеријата е 

сдна од најважните компоненти на внатрешната безбедност, која 
истовремено заедно со војската, придонесува на надворешната безбедност.374 75

75 Учеството на <1>ранција во водечки операцни во рамките на кризата на Косово бешс 
воаможно само со согласност на Претселателот на Републнката и на Премиерот.
”4 Grizold A.. Tatalović Ѕ., Cvrtila V., Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti. Fakultet političkih 
znanosti, Zagreb. 1999, 142

281



Франција денес најголемо внимание им мосвстува на прашањата на 

внатрешна безбедност, односно заштита од нови видови загрозуваље 

(тсроризам, организиран криминал, илсгална имиграција и сл.). Во борбата 
против овие нови видови загрозувањс важна улога имаат разузнавачкитс, 

полициските и жандармсриските сили.

Во рамкитс на секторот за безбедност свос мссто има и разузнавачко- 

безбедносен систем каде сс наоѓаат повсќе совстодавни, координативни и 

надзорни тела и комитсти. Најзначасн е Меѓуресорскиот комитет за 

разузнавачко-безбедносни работи (Comite Interministeriel du Renseignement - 
CIR)3'5 Меѓуресорскиот комитет утврдува ошити насоки за делуваље на 

францускиот разузнавачко-безбедносен систем во цслина. На Комитетот му е 

подрсден Гснсралниот секрстаријат за национална одбрана (Secretariat General 

de la Defense Nationale - SGDN), тсло кое обсдинува, координира и раководи со 
работата на сите служби.37'’ Фактички, тој е оперативен орган, составен од 

раководители и професионалци од сите служби, кои секојднсвно извршуваат 
функдии на координација и насочување на рабогата на ситс субјекги на 

безбедносно-разузнавачкиот систсм. Генералниот секретаријат е 

организиран во 4 отссци: 1) отсек за национилна одбрана, кој се занимава со 

истражување на проблеми кои се однссуваат на форми на опасност по земјата 

и, воедно, изработува стручни студии и предлага решенија на безбедносните 
нроблсми за подолго време; 2) отсек за цивилни работи, се занимава со 
анализа на функционпрањето на државната управа, особено со ефикасноста 

на управата во борбата протпв внатрешниот екстремизам и тероризам: 3) 

стопански отсек, кој има исклучигелно нраво на производитслите и 

увозницитс на територијата на Франција да нм дава дозволи за увоз и извоз за 
вооружување и воена оирема; и 4) разузнавачки отсек, кој е задолжен за

375 Со овој Комитст претседава Премиерог. а членови се мннистрите за надиорешнп и 
внатрсшни работи, за национална одбрана н директорот на Генералната дирекцнја за 
налворсшна бсзбедност (разузнавачка служба).
'76 Caeuh Андреја. Увод у државну безбедност, Београд: Виша школа унутрашњих послова, 
2000. 241
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организација и спроведување на планот на разузнавачкото и 
контраразузнавачкото обсзбедувањс на Франција.”

Спорсд официјалните податоци, разузнавачко-безбедносните установи 
и оргаиизатш во Франција се лоцирани во две мннистерства.'78 Во 

Министсрството за национална одбрана делуваат: 1) Генерална дирскдија за 

надворсшна безбедносг; 2) Дирскција за разузиавачки работи; 3) Дирекција 
за заштита и безбсдност на одбраната; 4) Бригада за разузнавачко и 

елсктронско војуваље; 5) Цснтрална служба за безбедност информациски 
системи и 6) Меѓуминистерска служба за обсзбедување на информацнските 

систсми. Во рамките на Министерството за виатрсшнитс работи делуваат: а) 

Дирскција за општи разузнавања; б) Дирскција за надзор на тсриторијата; в) 
Правосудна полиција и д) Компанија за безбедност на Републиката.379

4. КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА НАЦИОНАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ГЕРМАНИЈА

Безбедносната политика на Германија е насочена кон зачувување на 

мирот и стабилноста во земјата и во регионот, соработка во рамкитс на 
НАТО, Европската Унија и Обединетитс нации. Областа за национална 
безбсдност му с доверена на Бундестагот и на Сојузното министсрство за 

одбрана. Бундестагот сите прашања од областа на одбраната и националната 
безбедност ги извршува преку работата на своите комисин (Комисијата за 

одбрана, Комисијата за буцст, и др), како и преку други тсла задолжсни за 

овис области. За одбранбсната политика прсд Бундсстагот е задолжен и 
Парламснтарниот ннспектор за вооружени сили. Бундестагот е задолжсн и за 
донссување на закони за одбраната и за националнага безбедност. како u за 

други законски акти кон се однесуваат на работата на специјализиранитс 

установи задолжени за прашањага од одбранбен, разузнавачки и општ 

безбедносен карактер. Сојузното министерство за одбрана се зани.мава со

Ј’7 Mn.noiucmih М., Систем држиине безбедности, Полнцнјска Академија, Београд 2001.299
378 Purg. Adam, Ovbešćevalne službe. Ljubljana: Enotnost, 1995. 174-175; Defense and Foreign Affairs
Handbook. 1994
3 9 Caeuh A.. ДслиК M .. Bajarnh M .. Безбедиост aieiTai од тајности t)o јавности, Институт 
осзосдткти . Виша школа унуфашњнх послоиа, Полицнјска Акацсмнја, Бсоград, 2002, 156-157
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прашањата на организација, раководењс и координација со вооружените 

сили, прску работата на повсќс кабинсти спсцијализирани за поедини 

области. На чело на Сојузното министерство за одбрана се наоѓа министерот 
за одбрана (цивилно лице), кому во работата му помагаат два парламентарни 
и два државни секретари. Највисока воена функција има Генералниот 
инспектор, кој с највисок восн претставник на Бундесверот (вооружсните 

сили на Германија) и восдно Советник на министерот за одбрана.

Значи, во мирновремсни услови, за донссувањс одлуки по 

безбедносните прашања најирво с одговорно Министерството за внатрешни 
работи во соработка со Министсрството за одбрана. Ако ирсдлогот не бидс 
ирифатсн во Министерството за одбрана тогаш Канцеларот ја носи 
конечната одлука и се јавува во улога на координатор на безбедносната 

засдница. Во основа одлукитс сс донесуваат во Министерството за одбрана.

Во случај на наиад на Германија, прсдвидсно е да се формира Воен 
Кабинет во кој би сс координиралс ситс активности на безбедносната 
заедница. Во нсговата работа би учествувале Канцеларот. министсрот за 
одбраиа, за внатрсшни работи. за надворсшни работи. за финансии, но и 

претседавачигс на опозицијата во Парламентот. Одлуките од ова тело сенак 

би се одобрувале во Парламентот.

Улогата на Претседателот на државага во однос на координацијата с 
симболична. Во основа Претссдателот на државата има само 
реирезентативна улога и нсма моќ при донесувањс одлуки во врска со 

прашања од областа на одбраната. а најмалку координирачка функција.

Поради негативнитс искуства од минатото, во рамкитс на Бундссверот 

не постои институција гснсралштаб. Според Уставот, Бундесверот нема 

овластувања да се меша во внатрешните работи на државата. Германската 
војска работи само по препораки на Министерството за внатрешни работи 

само во услови на природни катастрофи. За криминални и терористички 
дејства задолжсно с Министсрството за внатрешни работи, но не и Армијата. 

Според Уставот германската војска нс е вклучсна во креирањето на 
политиката на државата. Kora станува збор за иланираље и координација на
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националното дејствувањс на вооружсните сили (т.с опсрации кои нс сс 
одвиваат во склоп на НЛТО) истото се изведува во рамкитс на Оперативна 

дирекција на Бундесвсрот, во што учествуваат претставници на 

генералштабовите од сите видови на вооружени сили.

Генералштабовите на вооруженитс сили се одговорни за одржувањс на 

борбената готовност на нив иодредените сили. Вклучени сс и во 
координацијата и одобрувањето на процесите за донесување на планови на 
НАТО за одбрана на германската територија, но нс донесуваат оперативни 
воени планови.380

Во таа насока на Началникот на генералштабот на копнената војска 

му е доверсно командување со силите на копнената војска и тој е одговорен 

за иланирање, координираље, подготовка и изведување на опсрации на 
единиците на копнсната војска. (сите национални/територијални мисни на 
Бундесверот во Германија, како и учество на германските сили во 

мултинационалните формации).

Конкретно за распорсдување на труии на германската војска во други 

држави, сс доставува иредлог до Парламентот од страна на организацијата 
(пр. ООН) која бара расиоредување на труиигс. Потоа тој предлог се 
ироследува до Министерството за одбрана каде сс слаборира и се изработува 

оперативсн план. Предлогот од Министерството за одбрана се доставува до 

Кабинетот на Канцеларот кадс се донесува конечната одлука за 

распоредување на трупи во други држави.

Ако пак постои потрсба од дејствувањс на германските трупи во други 
земји при природни катастрофи, тогаш Парламентот е оној кој ја донесува 

конечната одлука.
Во рамките на безбсдносната заедница на Германија посебно мссто и 

улога им прииаѓа на разузнавачкитс служби.

Главна агенција задолжена за бсзбсдносни прашања с Сојузната 
разузнавачка служба (Bundesnachnchtendienst - BND). Оваа служба настанала

.wo -Ј-оа цронзлсгува ол фактот аека ио случај на војна Гсрманија му го ирсдава на НАТО 
опсративното командување над борбснитс сдиннци на Бундесверот u дел од територнјалннте 
сили.
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во 1956 година од организацијата Гохлен (германска шпиунска мрожа под 

водство на поранешниот прииадник на Абвс.хр генералот Ричард Гехлен, која 

била под американска контрола). Организациски, Сојузната разузнавачка 
служба е во склоп на сојузниот кабинст на Канцеларот. а поделена с на шсст 
оддели (набавки, технички надзор. процснки, администрација, безбсдност и 
одбрана).

Контролата на работата на службата му с доверена на 

Парламентарната контролна комисија (ПКГ) составена од дсвет члснови на 

Парламснтот.381
Покрај оваа служба во рамкитс на Генералниот инснекторат на 

Министерството за одбрана. дслува германската воеиоразузнавачка служба. 
чиј официјален назив с Воена информативна служба на Бундесверот. Освен 

цснтрализиранитс разузнавачки работи на ниво на Министсрството за 

одбрана, Воената информативна служба на Бундссвсрот ја координира и ја 

обединува работата на одделенијата за команда на ситс видови на сојузнитс 
вооружсни сили.

Функцијата на координација и надзор над работата на разузнавачко- 

бсзбедносните установи во Германија ја врши посебно тело на Кабинетот на 

Сојузниот Канцелар познато како „Одделение бр.5“. Организацијата и 

овластувањето на ова Одделснис сс дсфинирани со Уредбата на Сојузниот 
Канцолар од 17 декември 1984 година. Спорсд таа уредба, координацијата на 
работата и меѓусебните соработки на германските разузнавачки и 
безбодносни служби врши ополномошгено лицс - Координатор, кој е 

поставсн од страна на државниот министер или државниот секретар со 

посебен Указ.

' Ѕ1 Gesciz uber Die parlamentarische Kontrollc nachrichtendienstlicher Taiigkeit dcs Bundes - PKGrG vol. 
11, April, 1978
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II. ИСКУСТВЛТА KAJ НЕКОИ ОД СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ НА 
ПОЈ1ЕТО НА КООРДИНАЦИЈАТА

1. КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА НАЦИОНАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ГРЦИЈА

Според грчкиот Устав донесен во 1986 година, Претссдателот на 
Рспублнката с врховен командант на вооружените сили, но неговитс 

овластувања сс симболични. Воени одлуки донесуваат Прсмиерот и Владата. 
Шсфот на грчкиот гснсралштаб с врховен командант на вооруженитс сили за 
време на криза нли војна. Во мир гснсралите на трите гранки (копно, вода, 

воздух) одговараат дирсктно на министерот за одбрана.

На чсло на севкупниот систем за национална одбрана, а со тоа н на 

разузнавачко-бсзбедносниот систем на Грција, се наоѓа Совстот за 
надворсшна политика и национална одбрана на грчката Влада. Со Совстот 
претседава премиерот на Владата, а негови члснови сс министритс за 

национална одбрана, за внатрешни и за надворсшни работи, како и 

началникот на Генералштабот и директор на Националната разузнавачка 

служба (EOvikr) YrcpeCa fRpcxpopubv -  ЕУП).?К
Советот првенствено се фокусира на формулирање на националната 

одбранбсна политика, донесување одлуки за ирашањата за нацноналната 
одбрана (особено во случаи кога с потребна координација на иовеќе 

министерства), давање прсдлози на Прстседателот на Републиката за 

објавувањс или укинување на воена состојба, избор на началник на 

Генералштабот на вооружснитс сили на препорака на министерот за одбрана. 
донесување одлуки за учсство на грчкитс вооружени сили во меѓународни 
мисии.

Исто така Советот дава проценки за меѓународните политички 

движсња кои можат да имаат влијанис на националната бсзбедност на 

зсмјата, ја ускладува и ја координира работата на ситс установи кои сс 
занимаваат со прашања бнтни за националната безбсдност и вкупната

'ѕ: Cauiih А.. ДслиИ М., Bajariih М.. Безбедност соета од тчјнисти до јааностш. Инстнтут 
бсзбедности, Виша школа унутрашњих иослова, Полицијска Академнја, Београд. 2002, 256
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одбранбена политика и предлага насоки на делувањс на установите 

задолжени за работи од областа на националната безбедност.383

Координацијата на безбедносната засдница на Грција покрај во 
Советот за надворешна политика и национална одбрана сс остварува и на 
понпско ниво во рамкитс на Министерството за одбрана.

Министерството за национална одбрана е важсн субјект на 

нацпоналниот систсм на одбрана на Грција и непосрсдно е задолжсно за 
реализација на националната одбранбена политика.

Министсрството за одбрана заедно со министерот кој по правило е 
цивилно лицс сс задолжсни за непосредното управувањс и командување со 
вооружсните сили.

Министерот за одбрана е носсчка фигура во Мннистерството за 

одбрана и тој иокрај останатите задачи има задача да ги насочува повеќето 

установи кои се составен дел на министерството (Советот за одбрана, 
началникот на гснсралштабот, Совет на началници на штабови итн.) но и да 
ги насочува и координира акциите на другите јавни организации и служби на 

подрачјето на одбраната.

Советот за одбрана (ЅАМ) претставува високо советодавно тсло на 

Министерот за одбрана и се состои од министерот, замсник министерот, 

началницитс на генералштабовите и ad hoc членови кои обсзбедуваат 
експертски совсти и информации. Совстот за одбрана прави проценка на 
ситуации со гсополитички рсперкусии по безбедноста на земјата и советува 
за прашања кои се однесуваат на структурата на вооруженитс сили, 

истражувачки програми и развој, набавка на одбранбени системи и трошење, 

буцет и јавни инвестиции.384 Советот за одбрана овозможува координација 
помсѓу оперативнитс и административните задачи на Генералштабот, 
усогласуваше на работата на подрачјето на на националната одбрана и

31,3 The White Paper on Defense: „Defense Report Greece (Defence Policy Agencies/Article 4)". In: 
Military Technology. No. 10 (1998). pp. 6-8; Organization and Operation o f the .Armed Forces, Internet 
04/06/2002. www.mod.gr/english/inilex.htm 
,SJ http://www.niod.gr/ENGLISH/newver/mmistryManag.lum
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одбранбената иолитика, развој на нови идеи и подготвуваље на предлози кои 
се даваат во други агенции.

Совстот па иачалниците иа штабови (SAGE) се состои од началницитс 

на армијата, морнарицата и восното воздухопловство со началникот на 

Генералштабот како претседавач. Овој совст с одговорен за поднесување 

иредлози и извештаи на министерот за национална одбрана за прашања кои 

се однесуваат на политиката на национална одбрана, ироценка на восната 
ситуација, директивн за одбранбсно плаимрање и структурата на команда на 
вооружените сили, гснералниот илан за одбрана на зсмјата, опсративни 

планови на здружснитс команди и утврдувањето на онеративните насоки. 

Овој Совет поссбно води грижа за обезбсдувањс максимална способност за 

координација на акциите меѓу оддслните видови на вооружсните сили, така 
што ќс бидат способни за вклучување во комбинирани операции и за да ги 
постигнување на цслите на државната одбранбена стратегија. во насока на 

развој и иоддршка на здружените операции.

Во рамките на ланецот на координацијата соодветно место има и 

Началникот на грчкнот Геиералштаб за пационална одбрана кој воедно с и 
главен советник на министсрот и на владиниот Совет за надворсшна 
политика и национална одбрана за воени прашања. Началникот на 
Генералштабот ја усогласува националната восна политика следејќи ги 

препораките од началницитс на штабот и според директивитс на министерот. 

Понатаму началникот на грчкиот Гснсралштаб за национална одбрана ја 

практицира опсративната команда на а) здружсните команди и силитс под 
нивна управа во мирноврсмени услови и б) останагите сили преку 
началниците на штабовитс на тритс видови за време на извршувањс на 
опсративни планови и активирањо на системот за кризен мснаџмевт како и за 

врсме на извршувањето на операцни надвор од грчката територија.т

Началникот на Гснералштабот на вооружените сили во случај на војна 
с главен командант на војската, а началниците на вндовските штабови се

1!И hup://www.mod.gr/ENGLISH/newver/minislryManag.htm 
'86 http://www.mod.gr/ENGLISH/newver/mmistryManag.htm
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команданти на видовите, дирсктно потчинети на главниот и врховен 

командант на вооружените сили.387 Генералштабот на вооружсните сили 

оосзоедува координација на целокупнитс вооружени сили (на копнената 

војска, восната морнарица. восното воздухопловство) и ги спроведува 
командите на врховниог командант, Совсгот за одорана u Министерството за 
одорана. Во непосредна восна опасност и во војна под негова команда се н 

полицискитс сшш (непосредно врзани за Гснералштабот), крајбрежннте сили 

(Гснсралштабот на воената морнарица) и цивилното воздухопловство 

(Генералштабот на восното воздухоиловство) и целокупната државна уирава 
врзана со националната одбрана.

Покрај овис тела во рамките на Мпнистерството за одбрана 

егзистираат и Врховниот совет на видовите вооружени сили; началниците на 

штабови, цивилен и воен псрсонал, главна управа за вооружувањс и 

интегрирана административна агенција на Минпстерството за одбрана.

Последната алка во кординацијата му е довсрсна на разузнавачкитс 
служби. Со нив раководи директор (командант), кого го имснува 
прстседателот на Владата. По фуикција, директорот с совстник на 

претседателот на Владата и на командантитс на вооруженитс сили ио 

прашањата за национална безбедност, како и за работи од неговага 

надлежност. Тој раководи со Разузиавачкиот совет, има уште некои посебни 
овластувања кои му ги дава претседателот на Владата. Врз основа на Законот 
бр. 1645 и Претседателскиот дскрет бр. 360 од 1992 година, надворешната 
разузнавачка служба е одговорна за насочување, координација и раководење 

со ситс разузнавачко-безбедносни установи на Грција, обединување, 

процснувањс и ставање на располагање на разузнавачките сознанија 

(завршни разузнавачки ирсглсди и проценки) на претседателот на Владата u 

на другнтс највисоки државни органи.

ЈЅ7 Види Jane's Sentinel: The Balkans. Jane’s Information Group. London 1993. 15
iss Caunh A.. ДслиИ M.. БајагиН M„ Безбедиост света од тајности do јивности. Институт
безбедности. Вшиа школа унутрашњих послова, Полицнјска Акадсмија. Београд. 2002, 257
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2. КООРДИНАЦИЈА HA СИСТЕМОТ HA НАЦИОНАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ HA РЕПУБЈ1ИКА БУГАРИЈА

Остварувањото координација во бсзбедносниот сектор с едно од 

клучните прашања во Република Бугарија. Секторот за безбедност ги 

вклучува Парламентот и неговитс снсцијализирани комисии, Прсмиерот, 

Претседателот. Министсрството за надворсшни работи, Министсрството за 
одбрана, Државната агенција „Граѓанска заштита“, Министерството за 
внатрешни работи, специјализираните служби, Министерството за 
правосудство, како и елементи од Министерството за финаисии и други 

министерства.389

Едсн вид на координација се остварува во рамките на Консултативниот 

совет за национална безбодност при Прстседателот на Република Бугарија. 
Овој Совет е формиран во 1990 година како консултатиано тело иа 
Претседателот на Рспубликата за нрашања од одбраната и безбедноста, а во 

негов состав влегуваат Претссдателот на Републиката, Премиерот, 

министритс за одбрана, за надворешни работи, за внатрешни работи, 

економија и планирање, како и началникот на Генсралштабот. 
Консултативниот совет за национална безбедност при Претседателот игра 
позитивна улога во областа на политичкитс консултации за прашања од 
областа на безбедноста, но бсз директна моќ да ја измени ситуацијата и да 

има онеративна улога. Консултативниот совет за национална одбрана при 

Претседателот на Републиката е ефпкасен инструмснт за координација и 
консултации на највисоко можно ниво помеѓу законодавната и извршната 

власт.
Според бугарскиот Устав, Советог на минисгри е задолжен да го 

обсзбеди јавниот ред и националната бсзбедност на целата територија. Оваа 

должност и се ирспушта на Владата бидејќи таа ја има егзекутивната власт и 

носи политичка одговорност пред електоратот.

’ѕ,) Прозрачиосш прч управлениеиш ни ошбранишелнише доаиавки, под редакцилта на 
Т.Тагарев, Сдружение "Джордж С.Маршал -  Бт>лгарил. Софнв. 2003,13
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Бидејќи бсзбедносниот ссктор и самата одбрана сс одговорност на 

Премисрот и Владата во целнна, координацијата меѓу владините агенции е 

основна.

Освсн Владата која спорсд Уставот е главното извршно 
координативно тсло, друго централно координирачко тело и елемснт на моќ 

с Советот за безбедносг на премиерот, основан со декрет на Владата според 

одредбнтс на Концептот за нацнонална безбодност. Една од функциите на 

Советот за безбедност при Прсмнерот е обсзбедувањс координација помеѓу 

релевантните сектори и служби поврзани со националната безбедност/90 Во 
момснтот, Советот не се користи на ефнкассн начин, но многу експерти 
всруваат дека Законот за национална бсзбсдност ќе воведе јасни одрсдби за 

Премиерот и неговиот Совет за бозбедност во областа на координацијата.3”
Следното ниво на координација се одвива мсѓу министерските совсти. 

Многу меѓуминистерски совсти (за интсграција во НАТО, за воено 

индустриски комплскс и за мобилизација) играатдобра координативна улога. 
но без цврста законодавна основа. Напорите сс во насока овис комисии околу 
Советот за безбодност на премиерот да ја играат конститутивната улога на 

владата во координацијата и менацментот на системот за национална 

безбсдност.

Сепак. во Република Бугарија и ионатаму останува отворено 
ирашањсто за координацијата на целокуината безбедносна засдница. 
Препораките одат во насока на формирањс на сден цснтар кој ќе ја има 
главната улога за остварување на самата координација. Неговата единствсна 

структура и менаџмент ќс придонесе за надминување на тие негативни 

ироцеси и значително ќс ја зголеми ефикасноста. Исто така, ова ќе го реши 

проблемот на преклопување на функциите и задачитс. Моментално,

W1 Сове гот за безбедност на Премнерог н Меѓуминистерскиот комитет за НАТО интсграција 
играат иажна улога во одбранбениот менацмент. Тие сс основани според јасна рогулатдва и 
силна админнс гратнвна иоддршка.
'ч| Vclizar Shalamanov, Security Sector Reform Does It Work?: Problems o f Civil-Military and Inter- 
Agency Cooperation in the Security Sector, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
and Gorge C. Marshall -  Bulgaria, Sofia. 2003, p.87
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цивилните и воените служби работат на различна основа премногу чссто во 
сдна и иста сфера.

Значи. гснералниот оперативен менаџмент -  доделување на 

стратегиски задачи за заштита на националната безбедност, супервиција на 

нивно исполнување и координација помсѓу различните единици -  трсба да се 

врши од Советот на министри или од тело назначсно од Советот на министри. 
Советот на министри трсба да развис сфикасна организација која сс однесува 
иа обработка на свсжите информации поврзани со националната безбедност - 
од собирањс и анализирање на информациите до одлучување. Конечниот 

рсзултат - информациски материјали и аналитички извештаи - треба да им 

бидат нрсзентирани на компетентни владини органи за ионатамошно 

одлучуван.с.
Во Република Бугарија како посебен проблсм се јавува и 

обезбедувањсто координација во безбедносно-разузнавачкиот систем. 

Актуслниот безбсдносно-разузнавачки сжггсм на Бугарија го сочинуваат: 

Советот за национална безбедност; Националната разузнавачка служба; 

Националната служба за безбедност; Националната служба за заштита на 
лица и Унравата на разузнавачка работа и бсзбедност на Министертвого за 
одбрана.

Во Бугарија, Службата за внатрешната безбедност и 

контраразузнавање е дел од структурата на МВР. Оваа служба с една од 

шсстс национални служби на МВР. Оваа структура бешс усвоена во 90-те 

години на минатиот век. Законот за МВР обезбедува рслативно дстална 
регулатива во овој иоглед. Од друга страна. Службата за воената безбедност 
и контраразузнавање е единица на Министсрството за одбрана, засдно со 

воената полиција.

Координацијата помеѓу цивилнитс и восните служби се сироведува на 

база на принципот на 'добра волја’. Ова е заради недостатокот на посебна 
правна регулатива на мсханизмитс за координација и размена на 
информадии. Субординацијата на службите на различни органи 
дополнително ја комплицира интеракдијата.
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Евидентен с и проблсмот со Националната разузнавачка служба. Таа е 

основана како независна единица. Во принцип земено е здраво за готово дека 

таа с иодредена на претссдателот, бидејќи нејзиниот шеф се назначува со 

претседателски декрет. Нс постои иосебсн закон кој го регулира статусот и 

активностите на оваа служба. Воената разузнавачка служба е дел од 
министерството за одбрана. Координацијата помеѓу цивилната. и воената 
разузнавачка служба ги има истите недостатоци како и

контраразузнавачките служби.

Во изнаоѓање на прифатливо решение со кос би се зголемил степенот 

на координација меѓу Министерството за одбрана и Министерството за 
внатрешни рабоги во Рспублика Бугарија сс иредлага формирањс на 

интегрирано Министерство за одбрана и внатрешни работи.

Актуелен предизвик во областа на админисграцијата е

воспоставувањето на Интегрирано министерство за одбрана и Интегрирано 

министерство за внатрешни работи/92 Тој интегриран модел гарангира 
отчетност и одговорност. дозволува постигнуваше на висока ефсктинност, 
сфикасмост н општествсна поддршка за управување.343 Тоа налага цслосно 

оитимализирање на ресурсното унравување, на база на точно распоредување 

на функциите, структурите и осигурувањето со воспоставување на ефикасен 

механизам за взаемна иоддршка и координациЈа.

Во шемата 1 сс дадсни основните елсменти на сскторот за безбедност 
-  Парламентот, Владата со својот Совет за безбедносг и соодвстните 
министсрства. Овис елементи очскуваат законско дефинирање со што се 

бара од Парламснтот, министритс и скспсртите донесување Закон за 

национална безбедност.

V. Shalanianov, В. Tashcv and S.Conkov (2002). Model of Defence Management of Republic of Bulgaria in 
the 2Ѓ  Century, Research Report -  Open Society Foundation / George C. Marshall Association. Sofia, p.25 
193 Прозричност при управлението na отбршштелните доспшики, пол редакциата на 
Т.Тагарев, Сдружение "Джордж С.Маршал -  Бт>лгарии. Софин. 2003. 24
394 Аналпз на „Политическата Рамка" н „Изводите и насоките зи плипирине" ио 
Стратегнческии Прсглед на Отбраната и иреиор-вн за работага на групнтс ио иреглсда. 
Институт за Евроатлантическа снгурност, 2003. 29
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Одделните елемеити имаат основна одговорност за сдна функција ( гип 
на операција) и ги поддржуваат другите елементи во нивните основни 
функции:

- Министерството за одбрана -  одбраната;

- Администрацијата -  заштитата на наседението; 

МВР/Министерството за иравосудство -  огпитествсниот рсд и 
безбедност;

Министерство за надворсшни работи / разузнавањето -  заштига на 

граѓаните и сопственоста надвор од границата.м'

Според анализата на политичката рамка објективна е тендендијата за 

ирофрлање на повсќе одговорности од Министерството за одбрана кон 
Министерството за внатрсшни работи, а од Министерството за внатрешни 
работи кон администрацијата (централна и мссна) со засилена улога на 

цивилниот ссктор за бсзбедност на Министерскиот совст, со широко учсство 
на Парламентот и поголема одговорност на Премиерот (советник 

вицепремиерот) и Советот за безбедност.

3. КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА НАЦИОНАЛНА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ДРЖАВНАТА ЗАЕДНИЦА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

Нацноналната безбедност на државната заедница Србија и Црна Гора 

се остварува и е во рацете на извршните гранки т.е. Советот на министри и 

Претссдателот на државната засдннца Србија и Црна Гора. Главната улога на 

Советот на министри е управување со субјсктите на одбраната. освен војската 
и извршување на уставните улоги за усвојување на одговарачкитс законски 
акти. Главниот субјект на одбраната, Војската на Србија и Црна Гора 
воглавно е под контрола на Врховниот совет за одбрана. Во услови на 

непосрсдна воена опсаност, воена состојба или состојба на приправност 

Врховниот совст за одбрана командува со војската. Според Законот за 
одбрана, Врховниот совет за одбрана усвојува шнрок спектар на мерки кои 
треба да бидат реализирани од релевантните извршители.

3,5 Исто.. 29
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Оттука, координацијата на бсзбедносната заедница на Србија и Црна 

Гора сс врши во рамкитс на Врховниот совет за одбрана кој донссува одлуки 

од најголемо значење. Понатаму тој одлуките ги проследува до 

Министерството за одбрана кое е задолжено односно ја има улогата да 
управува и да ги координира активноститс за прашањата од областа на 

одбраната како извршно тело на Врховниот совет за одбрана.

Министерот за одбрана се јавува во улога да ја координира и 

спровсдува утврдената одбранбена политика и раководи со војската во 
согласност со законските овластувања на Врховниот совет за одбрана. 
Министерот за одбрана ги спроведува одлуките и актите од Прстседателот на 
државната заедница, од Врховниот совсг за одбрана, од Советот на министрм, 

остварува координацнја и ги ускладува организационите врски. Од друга 

страна, Министерството за одбрана може да се најдс во улога кога ќс се јави 

потрсба, да дава инструкции и совсти на државнитс органи.
Значи, координацијата на бсзбедносната заеднида во Србија и Црна 

Гора сс остварува по слсдната хисархија: Врховен совет за одбрана, 

ресорното Министерство за одбрана преку својот министср. Во кризна 

ситуација се вклучуваат и Реиубличките министерства за внатрешнп работи 

на Србија и Црна Гора кои издаваат наредби до соодвстните ресори за јавна 
безбедност во рамките на нивните влади и како послсдна алка во синцирот се 
јавува Генсралштабот како главсн субјект на одбраната за прсвзсмање на 

оперативни работи.
На пониско ниво одредени заедничките активности за спроведувањс на 

одредсни засднички акции помсѓу полицијата, војската и разузнавачклте 

служби се координираат од Началникот на генералштабот на Војската на 
Србија и Црна Гора н Началникот за јавна безбедност на полицијата на 
Србија и/или Началникот за јавна бсзбедност на полицијата на Црна Гора.

Во остварување на координација мсѓу државните органи клучна улога 

играат и податоцитс односно информациите кои се добиваат од 

разузнавачката засдница.
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Содржината, димензиите и начинот на остварувањс на разузнавачките 

дејности с во согласност со одбранбената политика на Србија и Црна Гора. 

т.с разузнавачката дејност според нсиосредното и поширокото опкружувањс 

се спроведува со цел -  организирање на соиствсна одбрана и заштита. Со 

оглед на тоа дека дејносга на военоразузнавачките органи првенствено има 
за цел заштита на тсриторијалниот интегритст, суверенитст и безбсдност на 
Србија и Црна Гора, се смета дека и тис органи се во функција на државната 

безбедност.396

Во донссувањсто клучни одлуки на бсзбедносен план клучно место м 

припаѓа на Безбедносно информативната агенција (БИА)'9 и на 
Военоразузнавачката служба. Во совремсни услови од военоразузнавачката 
служба сс бара во мир да обезбеди податоци за воено-стратегискиот третман 
на државата од страна на посдини земји и воени групации поради 

идентификација на потснцијални агрссори, да обезбсди иознавање на 

долгорочни намери на потснцијални агрссори и тсндснции на нивен развој

3,6 Милошоии11 М., Систем држшме безбедности, Пилицијска Академија, Бсоград 2001. -404 
397 Безбедносна информативна агенција с иод ингкренции на парламентот. Тој ја контролира 
иреку „Одборог за безбелност" со што сс остваруиа цнвилната контрола над нејзината 
работа.
98 MaTiijamcBiih С., ВијнооСшвештајна служба у сиапему безбедности земље. во Војна 

бсзбедност, број 1/74, 54
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ГЛАВА 4
КООРДИНАЦИЈА HA БЕЗБЕДНОСНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4.1 МОЖЕН МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА НА 
БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Рспублика Македонија координацијата на безбедносниот сектор се 

уште се смста за еден ол глаинитс предизвици. На ова ирашањс н понатаму 
трсба да му се иосветува потребното внимание од страна на Парламснтот и 
Владата.

Градоње структури со цел постигнување на секогаш подобри рсзултати 
е само првиот чскор -  координација помеѓу различни сектори во 

„централната мрежа“. Координацијата не можс да бидс успсшна ако правно 

не с регулирана со јасни обврски на сите слемснти на безбедносниот сектор 
vis a vis безбедносните иотреби на државата и дистрибуцијата на моќта 

помеѓу нзбраните политички одговорни авгоритсти за одлучување и 
насочуван.е на овие елсменти на бсзбедносниот ссктор.

Несомнсно с дека со фундаменталнитс прашања за одбраната треба да 

со занимава државниот врв (собранието, владата, прстседатслот), a 
координативните тела треба да бидат во функција на црибирање, подготовка. 
обработка, процснка и дистрибуција на информации. а во дадени ситуации и 
да прсвземат дсл од оперативната координација.

Досегашните искуства говорат дека координацијата може да се 

остварува кај Претссдателот на државата во рамките на Советот за 

безбедност. но координацијата на безбедносната заедница во некои држави сс 
остварува во рамките на Владата во одделни специјализирани тела.

Во Република Македоннја отсуствува координатор на безбедносниот 

сектор. Како една од можните варијанти за коордннатор за обединувањс на 

безбедносната политика и канализирање на политиката до извршната власт 

се јавува Совстот за безбедносг.
Совет за бсзбедност е под ингеренции на Претссдателот на 

Републиката и тој прстставува свосвидсн форум (тсло) во областа на
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политички консултации на ирашањата за безбедноста, но е бсз директна 

институционална моќ да промени одредена ситуација, а најмалку да има 

опсративна улога. Тој би трсбало да има поголема иолитичка моќ, а со тоа п 
моќ на утврдување на безбсдносната иолитика. Исто така, тој би требало да 
има моќ во делот на координација на безбедносната заедница. Оттука, 
потребно с да се донссс иосебен закон за Советот за безбедност каде ќе се 

утврди нсговата улога, неговите односи со останатите органи задолжени за 

безбедноста и одбраната во државата.

Ова решение (координатор на бсзбедносната засдница) може да биде 
содржано во Советот за безбедност, но под услов да сс донесе закон и под 

услов да се зајакне неговата позиција прстежно ао мирновремснн услови. Но 
за тоа треба да има законскн овластувања и треба да претставува дсл на 

извршната власт (на претседателот и на владата).

Ако му се дадат законски овластувања, неговата дејност треба да биде 
подготовка и потпора на круцијалните политички и оиеративни одлуки за 
национална безбедност на претседателот на Рспубликата и претседателот на 

Владата како највисоки ннституции на извршната власт. Советот за 

безбедносг со тоа ќс и.ма моќ да ги советува Претседатслот на Рспубликата и 

претседателот на Владата при донесувањето на важни одлуки од подрачјсто 

на надионалната бсзбедност. По донесената одлука члсновите на Совстот (по 
својата функција во извршната власт) сс восдно директно одговорни за 

спроведувањето на одлуките на нпв подреденнте сили од сите спроведувачкл 

институции. Така улогата на Совстот е логична и соодветна на неговиот 

професионален состав. Hero го сочинуваат најодговорните личности од 
власта.

За да сс направи посоченото, потребно е да се зајакне улогата на 
Советог за безбедност. Сс чини дска доссга се одбсгува да се зајакне улогата 

на Советот за безбедност зошто кај нолитичкитс субјекти иостои мислење 
дека со таквото гсло ќс сс создаде еден центар на моќ кој можс да ја загрози 

иозицијата на другиге органи или на иолитичките субјскти на Владата кон
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нретседатслот и обратио. Ова секако дска не греба да бидс иричина за да се 
одбегнува да сс регулира позицијата на Советог за безбсдност.

Другата варијанта која е прифатлива за Република Максдонија е 

координацијата на безбедносниот ссктор да бмде во извршната власт и тоа во 

Владата каде ќс се назначи координатор. Таа улога може да му прииадне на 

едсн од иотпретседателите на Владата и тој бм бил во улога на координатор 
на безбедносната заедница.

За да сс оствари оваа варијанта потрсбно с во рамките на Владата да се 
воспостави најнапред добра функционална меѓуагенциска координација и 

структури и ироцедури за донесување одлуки. Постоечките структури обично 

се изградсни околу највисокото ниво на извршна власт но им нсдостасуваат 
слоеви на координација и подготовка.

Тротото решение можс да бидс Цонтарот за уиравувањс со кризи кој 

треба да заживес, но нс би бил компстснтсн да сс јави во функција на 

координатор на безбсдносниот сектор во Република Македонија.

Новиот Цснтар за управување со кризи сс смета дека е потребсн 

посебно од аспскт на лошото искуство кое го имавме со координацнјата 
особсно за врсмс на кризата во 2001 година. Идејата с да се подобри 

координацијата, но загрижува улогага на новото тело од нринципиелна 

гледна точка. Ова тсло ќе се бави со кризи кога немамс уставно и законскн 

дефинирано што е тоа криза.
Она што Уставот го дефинира како „воена н вонредна состојба" не е 

случајно, затоа што тој е важен инструмент во демократската конгрола 
односно ограничувањс на клучните институции на власта да не може да 
воведуваат вонредни мерки со кон можат да прават суспензија на човековите 

права u да добиваат туку така екстра ингиренции. Постанката е специјална -  

сс бара 2/3 мнозинство, потоа Уставот ги дсфинира околноститс, па ако не 
може Собранисто да се состане тогаш ирогласувањето го прави 
Претседателот. Сето тоа е наиравено за да нс сс злоупогребува моќта на 
одреденн носители на власт. Тоа с заштнта на дсмократијата.
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Нашиот Устав тесно ја дсфинира воената состојба. Тоа предизвика 

практичен проблсм во 2001 година и фактички бсвмс во ситуација кога 
состојбата ниту можсвме да ја наречимс војна, ниту пак мнр.

Кризата с сдна поинаква состојба. Цснтарот за управувањс со кризи ќе 
носи одлуки во согласност со Уставот п законите. Значи му сс дава извршна 

функција, му сс дава моќ да одлучува и моќ да ги имплементира одлуките, 

нсшто што му недостасува на Советот за безбедност. Советот за бсзбедност 
како советодавно тело не можс да донесе одлука и став кој ќе го наметнс на 
државата како препорака. Советот за безбедност ако нс сс рсгулира ќе бидс 

сдна испуштена прилика. Оригиналната идеја беше да обезбеди Форум на 

клучните носители на власта и експсртиза со еминентни сгручњаци кон 

имаат информации и требаше само да ги споредат и да ги надополнат со 

останатитс, а потоа секој од членовите во согласност со нсговата автентична 
позиција да спроведува одредени активности. Со формирање на Цснтарот за 
уиравување со кризи нсговата улога ќе се маргинализира. Се поместува 

тежиштето од досегашната пракса, барсм столбот на вооружсните сили кои 

бса под врховна команда на Претседатслот иоблиску да сс дислоцираат до 

Владата. Во обид да се координираат нештата можс да дојде или до поголем 
расчекор илн до поголема координација.

Дискутабилно ќе бидс прашањсто како ќс се однесува Претседателот 
на Ропубликата и како ќе издава наредби во кризи, а што ќс се случи ако во 

Центарот за управување со кризи се донссуваат поинакви заклучоцн од оние 

во Советот за безбедност.
Исто така шго ќе сс случи и како ќс сс координираат активностите во 

ситуации кога со дуплираат луѓсто кои учествуваат во работата на Советот за 
безбедност и Центарот за управувањс со кризи и дали во сложени ситуации 

нсма да значи дека тој ланец сс усложнува. По два пати треба дел од луѓето 

да седнат и да расправаат за сдна иста работа и во едно и во друго тело.

Останува отворсно прашањето со коалиционитс влади, во најлоша 
ситуација двата министри кои раководат со клучните ресори во одбраната и 
бсзбедноста да се од различна иолитичка провиненција и да застаггуваат
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различни интереси. Тоа ќе значи дека секој ќе дејствува од својата 

автентична познција за врсме на евентуална внатрешна криза која директно 

ќе има репсркусии врз коалиционите партнери. Прашање е што ќс бсше ако 

телото функдионираше во 2001 година кога недостасуваше политичка волја 
кај министритс кадс за исти прашања завземаа поинаков став. Ако добро нс 
сс дефинира позицијата на телото тогаш ќе има и полоша ситуација. Во таа 
насока е и следниот проблсм кој се однссува во однос на распределбата на 

клучните ресорн во државата помеѓу коалиционитс партии. Сс чини дека 

максдонскиот блок на политички партии се уште не се подготвени на 

албанските политички партии кои ги избрале како коалициони партнсри за 
формираше влада, да им се овозможи да раководат со некои од клучните 

ресори (безбедност или одбрана). Се иоставува прашање дали ова 

придонесува исто така за создавање лоша политичката волја на министрите 

која понатаму лошо може да сс манифестира посебно кога треба да сс 

координираат одредени заеднички активности.
Координацијата е процсс со кој се интегрираат активностите на 

поедини сектори за да може ефикасно да се рсализираат поставените цели. 

Бсз координација луѓето губат претстава за улогата која ја имаат во 

целокупната организација и доаѓаат до искушсние да тргнат по патот на 

интересите на сопствсните сектори на штета на организадиските цели.
Во однос на координацијата се смета дека во вертикалните односи каде 

што иостојат односн на субординација м потчинетост нс можс да се зборува 

за координација, туку за управување во институцијата во која секоја сугсстија 

или став од повисоко ниво претставува всушност наредба. Сепак, и во вакви 

околности, координацијата е неизбежна, бидејќи не постојат нарсдби или 

други документи кои можат сс да предвидат и се да регулираат.
На ниво на имплементација на политиката во Република Македонија, 

што сс однесува до вертикалната координација, во области каде на 
подрачните единици и.м с дадено овластување да донесуваат одлуки, 

потрсбата тис да се координираат со соодветните министерства ќс биде 
помала. Сепак, кога овие единици се инволвирани во имплементирањето на
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националната полнтика, потребата нивните активности да оидат 
координирани од соодветните ресори ќе бидс иоголема. Или сден ссктор 

можс да ги координира активностите на ситс провинциски единици, или секој 

ссктор крсиран врз тсматска основа на национално ниво може да сс 

координира со својот „колега” во локално тело.

Основна цел на хоризонталната или латсралната координација с да се 
обсзбеди канал за координирање на работата при решавањето на 
проблемитс. Освен тоа, оваа координација е корисна за органи и тела кон се 

на исто организациско ниво бндсјќи на изв])шителите им овозможува да 

стапуваат во однос на еднакви со себс тела и органи. Со гоа сс намалува 

оптоварувањето на повисокитс нивоа, а исго така и свентуалните 
нсирсцизности на надреденитс сс сведуваат на минимум, со што сс намалува 
можноста за грешки или пропусти.

Хоризонталната координација многумина со право ја сметаат за 

вистинска координација, бидејќи сс заснова на линиитс на исто хиерархиско 

ниво.
Дијагоналната координација с грет вид координација, која уште се 

нарскува и функционална. Таа сс однесува на усогласуваи.с на дсловите на 
одреден систем кои немаат директна врска по всртикална односно 

хоризонтална линија на координадија. Оваа координација повсќс се однесува 

на информирање, давање иомош, давање идеи или соработка помеѓу разни 

институции, агенции, тела игн. кои не се ни вертикално ни хоризонтално 

поврзани, но сс наоѓаат во функционални односи.
Ова во Република Македонија може да сс нарсчс како недостаток на 

координација помеѓу владините агенции и координација помеѓу владата и 

другите институции/агснции. Истата сс карактеризира со отсуство на 

формални мсханизми кои ќс овозможат да сс алоцираат праната и 

одговорностито.
Сеиак, очиглсдна голсма слабост на тековната институционална рамка 

во Рспублнка Македонија е нсдостагокот на хоризонтална и вертикална 
координација, која резултира во диснсрзирани иолитичкн ориентации на
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специфични сектори и потсшкотии во обидот да сс хармонизираат различни 

национални, локални и секторски интсреси.
Координацијата на ниво на влада треба да биде доста честа бидејќи 

автономијата се пренесува на пониските слоеви од хиерархијата. 
Комуникацијата по должината на владината линија можс да се направи во две 

насоки; од rope па надолу (top-down) и од долу па нагорс (bottom-up).

Најубаво е Владата на РМ да направи систем на координација во кој ќе 
учествуваат сите најзини органи. Тоа ќс им овозможи да бидат способни да 
одговорат на неносредните проблеми на побрз и флексибилен начин. Тоа е 

изворсн модсл на координација мсѓу органите. Споивно ткиво е премиерот 

кој може да ги смени министрнте, понатаму второ споивно ткиво се законите 

кои се однесуваат за распрсдслба на пари како што е буџетот, трето би била 

методологија за донесување одлуки итн.
Од аспекгг на извршната власт во РМ трсба да сс подобрат одрсдени 

инструменти на владата. Посебно треба да се изнајде механизам за оној 

временски период од една до друга седнида на влада кога се доставуваат 

материјали за седница. Значи, недостасува ефикасен механизам, така што 

кога ќе тргне одрсдсн пропис, идеа итн. од некој орган, откако ќе стигне 

прописот во централното место трсба да сс проследи до останатитс органи на 
државната управа за да дадат мислење пред да почни владината седница, 
затоа што со едсн закон може да биде засегнати 5-6 министсрства пр. труд и 

социјална работа, транспорт и врски, внатрешни работи, надворешни работи, 

одбрана итн. Треба владата да е поефикасна во смисла текстот да им биде 

навремено дистрибуиран за да има плодна расправа по одредени прашања.
Извршната власт во Македонија во принцип и во иракса се заснова на 

личниот авторитет на премиерот и на личната поддршка на неговиот 
персонал кој се одразува на структурата на министерствата. Но овој 

структурсн изоморфизам не е доволен. Во тој систем како што е владата 

секое министерство има посебен закон и секое од нив е самостојно и 

независно во спроведувањс на законот во областа за која се формирани. Нив 
ги обединува заеднички интерсс кој е толку глобален така што не влегува во
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ниту сдно министерство. И покрај тоа министрите имаат формална 

одговорност за постоечката генерална политика линеарна на премиерот. 

Наспроти тоа, министрите имааг доволно слобода во административната 

политика. Дурн постои автоматски извор за ратификација на одлуките, 
хармонизирани од министрите и од кабинетот.

Делувањето и ефсктивноста на одлучувањето -  како администратишга 
димензија може да сс постигне благодаренис на структурите за поддршка на 

кабинетот: комисиитс, советниците, и сл. За да се рсализира тоа успешно, 

потребна е административна димензија на координирацијата на 

одлучувањсто. Степенот и начините на координација ги баланслра владата, 
така што легитимитетот и ефикасноста прстставуваат базични варијабли на 
политичко-администрагивната дихотомија.

Овој тип на координација мора да обсзбеди дска сите учесници кои ја 

имплементираат иолитиката ќс ги усогласат своитс активности и ресурси за 

да постигнат крајната цел на иолитиката. Ова е хоризонтална димензија на 
координацијата.

Како што иотснциравме коордииацијата во Република Македонија 

повеќс ќе бидс иотребна во децентралнзираннтс, дисперзирани агенции и 

тела, отколку во цснтрализиранитс, односно на структура која с лоцирана на 

едно мссто. Тоа е природно, бидејќи дисиерзираните агенции и тела чссто 

функционираат во различнн услови, одлукитс сс донесуваат на иовеќе мсста, 
што ја зголемува потребата од координација, за да нс се отстаии од основните 

поставки во функционирање на цслокупниот систсм.

Значи, во Република Максдонија по ирашањето на координацијага 

најголема ирсчка се институции кои не се формирани од Владата. Има 

институции кои се формирани од Собранието, други се формирани од страна 
на нрстседателот, има и други формирани со закон. Иако сс институции од 
јавен интсрсс надлежностите и оргннерноста сс ставени со пречка во однос на 

владата. Во однос на ншзната работа и самата нивна организација која с 

линеарно организирана. т.е. е составена од иовсќс егзекугиви кои сс на исто 
ииво и ситс со задолжени за сопствената координација, секоја од нив мора да
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рсши која од останатитс ќс биде информирана и каков квантитет и квалитет 
на информацни тие ќе добијат. Во нашата држава постои практика сите 
иодсднакво да сс информираат. тогаш се создава маса од некорисни извештаи 

кои постојано циркулирааг и не сс интересни за сској предлог. Во вакви 

услови кога иосгојано се добиваат многу непотребни извсштаи од сиге и за 

ситс, голема е веројатноста да сс загубат или да се направи превид за важни 
информации за одлучувамки прашања. Од друга страна кога луѓсто ќс сс 
трудат да ги испраќаат своите извештаи само на оние кои би биле 
заинтересирани за нив, можат да се направат голсми грешки. За многу 

прашања кои се специфични, гешко е за спсцијалистите да ги почитуваат 

ефектитс од слични агенции и тсла за да се најдаг допирни точки на 

третираниот проблсм.
Системот за надионална одбрана, неговата моќ и умешност не сс 

заснова врз неговата структурно -  формална поставеност да се справи со 
предизвиците и заканите по националната безбедност, туку пред се врз 

неговата хоризонтална коордннација и интсракција.

Иако е јасен и широко ирифатен фактот дека структурата, 

организацијата и институциите на нациоиалните безбедносни и одбранбсни 
системи трсба да сс модернизираат, како впрочсм и процедурите на засмната 
соработка и координација, понекогаш се чини дека не е баш јасно како да се 

направи тоа. Дслумно затоа што ова вклучува драстична промсна во врска со 

одамна научсните начини и навики за вршење на работитс, па веројатно оваа 

с одна од најтешко изводливите работи. Длабоко вкоренет строго 
хиерархиски ириод треба да се осовремени и поддржи со друти помошни 

мстоди со цел да се овозможи ширење на различни гледишта, визии и идеи 

низ структурите, со крајната цел во изнаоѓање на најдобрите решенија за 

добробит на општеството, а нс за индивидуални политички интсрсси или за 

интереси на одделни груии.
Коордннацијата на разузнавачко-безбодносните служби во Рспублика 

Махедонија с повеќе од иотрсбна.
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За Агенцијата за разузнавање, военото разузнавање при 

Министерството за одбрана н ДБК постои функционалната зависност и 
поврзаност на овис структури кои нс сс врзани ни вертикално ни 

хоризонтално, туку но линијата на соработка и стручно насочување. 
Координацијата по овие организациски линии претставува дијагонална или 
функционална област на координација.

Kora бројот на контакги помеѓу органнзациските сдиници рапидно сс 

зголемува, најдобро решсние на координацијата е да сс воспостави трајна 
врска помеѓу нив. Тоа може да сс наирави со иосебен пропис заради 
промостувањ.е на границите. Ефикасни раководители во таа смисла можат да 
бидат оние кои добро ги познаваат потребите, одговорностите на сите 
разузнавачки служби.

Реакцијата во дслот на координацпјата на осстливи прашања како што 

е разузнавањсто и др. треба да се иницирани најмногу од реалноста. a 
реалноста е многу побрза од нрописите што ќс сс донссуваат.

Во моментов во Република Македонија постои дисперзија во 

безбедносно -  разузнавачката активност, што с организирана во различни 

ресори и боз заедничко координирање. Тоа значи дека разузнавачко -  

безбедносниот систем се уштс е недоизграден, особено во поглед на 
координирањсто.

За да се надминс тоа треба да сс донесе пршшс кој ќс ја регулира 
координацијата на безбсдносната заедница и тоа не значи ништо ако 

информациите не се обработат и не се враќаат повторно кон системот за да 

може тој да реагира. Овој пропис за координација треба да иомогне само во 
дсловите за прием на информации, обработка u предлог одлука.

Мсханизмите за управување на службите за јавен рсд, бсзбсдност и 

разузнавањс треба да бидат рсгулирани со закон. Најпрво, овој мсханизам 

мора да ги вклучува органи гс на државната власт и тоа: Собранието, Владата 

и Претседателот на Рспубликата.

Претпоставката почитување на начслото за спровсдуван.е на дсјноста 
на националната бсзбсдност со ситс расноложливи ресурси и ситс фактори иа
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националната моќ е да постои посебно тело за координација кое ќе обсзбеди 

интеграција и единство на сите разузнавачки капацитети и со тоа оптимално 

ќс ја обезбеди можната безбедносна проценка на општеството.

Со прописот за координација на безбедносната засдница треба да се 

отвори простор за формирање на посебно тело (совет, комитет итн.) за 
координација на разузнавачко-бсзбсдноснпте служби.

Со овој пропис во основа треба да бидс утврдена задачата на телото за 

координација на разузнавачко-безбсдносната заедница која првенствено би се 

однесувала на надгледување на оперативното спроведување на иретходно 

донесените одлуки од Претседагслот на Републиката и од претседателот на 
Владата во подрачјсто на националната безбедност, усогласување на 
работата на разузнавачките агенции и иодготвување на седници на Советот 

за безбедност. Новото тело за координација на разузнавачко-безбедносната 

заедница според составот трсба да биде само тсмел на разузнавашето 

потребно за работа на Советот за безбедност и евентуално Цснтарот за 
управување со кризи, а не опсративно стручно тело. Може да сс претпостави 

дека функцијата на оперативно-стручно тело ќс ја има Центарот за 

управување со кризи.
Генсрално, тслото за координација на разузнавачко-безбедносната 

заедница би требало да ги има следнитс одговорности: да дава насоки и да гп 

преиспитува организацијата и работата на разузнавачките служби; да 
поднесува во договорени интсрвали, информации до одговорните институции 
за потребитс и приоритетитс за прибирање на разузнавачки податоци и други 

задачи кои треба да ги спроведат разузнавачките агенции; да ги координлра 

мсѓуагенцискитс планови за разузнавачка активност; да врши мориторинг и 

процснка за рано прсдупредување за настанитс кои претставуваат директна 
или индиректна закана за националната безбедност на Реиублика 
Македонија; врз основа на расположливите информации, да ги процени 
настаните поврзани со надворешните работи, одбраната, тероризмот, 

одредени криминални активности итн.; постојано да ги разгледува
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загрозувањата за бсзбсдноста дома и надвор и да се справува со оние 
безбедносни проблеми за кои ќе биде задолжен итн.

Значи, реализацијата на интеракција и координација помеѓу 

бсзбсдноснитс и разузнавачкитс служби, од сдна страна и службите за јавен 

ред, од друга страна. треба да бидат насочени и контролирани од посебно 

•гело (Совет, Комитет) шш друго соодветно. тело на целокупната 
разузнавачко-безбедносна заедница како извршната гранка на Владата. 

Оиеративната координација помеѓу единиците треба да биде имплементирана 

врз основа на взаемни договори потпишани од надлежните на релевантните 

служби. Треба да постои посебен, специфичен договор помеѓу секоја 

безбедносна, разузнавачка u служба за јавен ред, кој треба да ги рефлсктира 
специфичностите на задачите одреденн со закон.

Координација и интеракција помеѓу посебните служби треба 

статутарно да се имплементира во следните сфери:

-  размена на информации;

-  заедничка употрсба на базитс на иодатоци на службите;

-  интеракција на полето на оперативните и истражнитс активностн.
Kora ќе се реализира интеракцијата иа полсто на оперативните и

истражнитс активности, надлежните на овис служби треба да имаат на 

располагање договор кој ги овластува:

-  да планираат и извршуваат заеднички опсрации;

-  да бараат од другите да извршуваат конкретни акции во рамкитс на 

нивната компетентност и моќ;
-  да барат соработка во форма на ставање на нивно располагање на 

вработените и техничките систсми и опрема за исполнување на 

посебни задачи;

-  да имаат право на добиваше на тајни документи за конкретни случаи 

во случај на докажана опсративна потреба, како и за „покривање" на 
нивната активност.

Со тоа, според мене, во безбедносниот сектор трсба да се наирават две 
работи: прво, да сс екстрахира едно тело со задача да планира и координира и
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второ, во структурите на самите служби. бидејќи се занимаваат со 

безбедносната функција (разузнавање и контраразузнавање), да сс формира 
единствена аналитика. Оперативите трсба да останат издвоени 

(разузнавачката оператива на Агснцијата за разузнавање, 

контраразузнавачката оператива на МВР, оперативата за одбранбено 

разузнавањс на МО особено на гактичко ниво), но аналитиката треба да бидс 

еднинствсна заедничка и таа трсба да дава единствени информацни за 
корисниците.

Значи. мора да има едсн Аналитички центар кој се подразбира дска би 

имал и свој центар со база на податоци и бн обработувал по врсмс, простор. 

хоризонтала, вертикала итн. и би давал ирсдлог за можни решенија кои би ги 

доставувал до релевантннтс институции. Тоа с всќс доверлив материјал и 

може да сс одлучува.
Центарот за анализа трсба да обезбоди следсње на податокот за еден 

нодолг период месец/месеци, година/години итн. Денес нашето разузнавањс 

се сведува на днсвно или нодслно информнрање зошто нема единствсн цснтар 

за модатоци и често се прсзсн гираат тинични бројки врз основа на кои тешко 

можс тој што одлучува да одлучи.399
За сфикасно фукционирањс на институциите нема ништо поважно од 

комуникацијата. Речиси сс што е направсно, какви сс релациите на луѓето и 

како сс креира културата во инстигуциите вклучува комуникација на луѓсто 

со други луѓе.

Додека индивидуалците мора да бидат мотивирани за да работат, 

мсна1дсрите помагаат да се организира работата, а лидсрите ја одрсдуваат 
работата која треба да сс сработи, ниедна од овие активности нс би била 
возможна бсз комуникација. Крвотокот на институцијата с комуникацијата:

Ј"  Днсвното ннформирањо сс обсзбсдуиа со изработка u достаиуиањс на днсини билтсни. кон 
соцржат прнказ на случуиања. појаии н прсвзсмени мсркн во текот на денот. со бројчани 
статистички показатолн. Корисницитс на днсоннте билтснн се одрсдуваат со иоссбна одлука. 
Перноднчното ннформнрањс и извсстување сс обезбедува со мссечни информации и 
годишни извсштаи.
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ннформацнјата се пренесува до сите деловн на институцијата така да може да 

се донссат соодветни одлуки и да се иреземат соодветни акции.

Во однос на посочените видови на комуникација (градицнонален, 

професионален и активен тнп) може да сс кажс дска сс нормални и сионтани 
н дека малку придонесуваат за подобра координадија. Во Реиублнка 
Македонија овис видови на ко.чуникација се институционализирани. 

Проблсмот е друг. Комуннкацијата иомсѓу институциите нс с 

проблематична, туку е проблематична повратната инфор.мација. Меѓу 

институциитс во РМ не е проблем доставуван>сто на одредена информација 

илн документ. Проблем с поврагната рсакција. Сс случува некој документ 
или нскоја ннформација да затае. За нас најинтсрсссн с дслот кој е поврзан со 
новратниот дел или реакцијата на одредсни барања или решенија на нској 

проблсм.

Тоа треба да се реши со код на однесување. (начин на однссување на 

ниво на закон), а тоа подразбира одговорност за навремсно и корсктно 
враќање на податодите, информацните или некој друг документ од сдна кон 
друга институција, вклучувајќи ги и граѓанитс пр. институција -  граѓанин, 

едниница на локална самоуирава -  граѓанин и сл.'"Х| Овде сс јавува проблсм 

како резултат на непостосњс соодветна база на информации.

Најголсмиот ироблсм на органите на државната управа во Република 
Македонија е расцеикаиоста на системот за трансфер на информации. Ова 
трсба да се реши во рамките на Владата преку софтвер (банка на иодатоди) 

каде сите министерства можат да земат и да дадат информација. Во 

Републдка Македонија тоа недостасува. За да сс провсри еден податок има 

случаи кога од различни институции сс добиваат различни податоци. Едсн 

орган оиерира со сден податок, друг сс повикува на својог извор итн. Тоа 
внесува во извесна мсра и одередени забуни.

Една од најобсмните работи која треба да сс направи во државните 

институции с сортирањето на огромните количини информации.

400 Co оиој код на одиссуиаље точно е пропишано за колку врсмс чрсба да се цостави некој 
магеријал. аа колку ирсме треба да сс добие одговор, ио која форма ќс бидс дистрибунран 
итн.

311



Значи, државнитс служби чија работа с днректно поврзана со 
протокот на информациите значитслно ќе ја зголемат својата сфикасност 

доколку интегрираат соодветен софтвер во својата инфраструктура. Во 

денсшното опкружување тоа значи примсна на систем кој овозможува 

продуктивна работа со минимални трошоци. 1Еден од најголемите услови за 

реализација на задачнте во овис служби о навремената испорака на точни 
информации кои постојано сс ажурираат и ироследуваат низ 
комуникациската мрсжа, а со тоа се зголемува и можноста за заштита на 

интегритстот на системот и на интелектуалната сопствсност на овис 

институции. Сс работи за циклично организирана софтверска агшикација, 

која следсјќи ги принципите на хоризонталната и вертикалната апликација ќс 
овозможи перманентен пристап до одредсни информации. Овде е од особсно 

значеље за филтрирањсто на влезнитс и на излсзните податоци кои сс 
достапни од одредено ниво во хиерархнјата на систсмот. Така соодветно ќе 

бидат распределени информациитс од иресудно значење што претставува 

предуслов за донссувањс на вистински решенија. За да можат овис служби 

успешно да работат и да одговорат на задачитс кон државата. односно кон 
владата, нивниот електронски информатнвен центар постојано мора да бидс 

во можност да поставува, одржува и да ажурира податоци со минимални 

прекини на работата и на работното врсмс.

Со помош на софгверската технологија вработените во владините 

служби ќе имаат брз пристап до иодатоците без разлика од која база на 
податоци нотекнуваат. Софтверот носедуиа автоматски решенија на 

програмските конфликти и овозможува интерна анализа на добисните 

податоди. Напрсдните алатки за анализа на податоцитс можат да им 

овозможат на корисниците генерирање на посебни извешгаи без 

оитоварување на информациско технолошкитс ресурси на локалниог систем. 
Управуван.сто со правата на пристап кон информациитс кое с во рацете на 
највисокото ниво (раководителот на системот) овозможува контролиран 

прнстап до виталните податоци и дозволува пристап до овие подагоци само на 

авторизирани лица.
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Значи. потрсбен е таков софтвер кој ќс нуди оптимални начини на 

вмрсжување на системитс и поседувањс на алатки за забрзување на 
продукцијата, прегледот н потврдување на датотеките. Како илатформа за 
тоа би послужило такво програмско решсние со кос ќс сс обсзбеди едно 

цснтрално мссто за инпут во кое ќе се влсваат информациитс, а кос нуди 

интслигснтнп можности за соработка на датотеките и нодобрена контрола на 

верзиите, вклучувајќи ги и алатките за подслба на датотеките во вистинско 
времс, почитуваљс на роковите, како и контрола на овластувањата за 
пристап и промсна на датотеките и иросктите. Можностите за ограничсни 

права за пристап и користсње на информациите го остваруваат принцииот на 
доверливост и ефикасност при одлучувањсто. Со помош на мапитс за 

прсбарување за релативно крагко врсмс може да сс стигне до каква било 

информација достапна на соодветното ниво на доверливост. На ист или 
сличсн начин корисникот можс да ироследи иодатоци кои ќе можат да бидат 
на располагање на луѓето кои ирограмски ќе имаат пристап до нив. Цвста 

интеграција на соодветсн софтвер може значитслно да го подобри 

закажувањето на распоредог и комуникацијата на корисниците нудејќи 

можност за преглед на тимски и лични калсндарски информации 
истовремсно. Системот е интегриран, унифициран и нсма проблсми од типот 
посебни инсталации. некомпатибилни систсми и сл.

Во Република Македонија има многу институции и организации, кои 

користат многу техники за дистрибуирање на информацннте до граѓанитс во 

земјата и во замјите членки на ЕУ и на НАТО за зголемување на нивното 

знаењс и интерсс за темата. Оттука, се јавува потребата да се координира и 
институционализира врската помеѓу нив така да ја зајакнс сфикасносга на 

секоја од активностите кои сс преземаат. Овој напор нс ќс може да сс 

материјализира ако нс постои посебен механизам кој ќе има задача да ја 

обсзбеди целата комуникација која сс одвива на сите ннвоа на власт, 

вклучувајќи го и невладиннот сектор, граѓанитс итн.
Во таа насока во Република Македонија потрсбно с да се донесе 

Стратегнја за комуникација на владиниот и нсвладиниот сектор.
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Задачата на Стратегијата за комуникација треба да биде во насока да 

се даде можност на секој општествен субјект (ннституција, група или 

индивидуа) да станат свесни за доминацијата на позитивните аспекти на 

процесот. Стратегијата за комуникација не треба да се сфати како иаралелен 
процес, туку дијалог со општсството и начин на гарантирање на неговата 
активна позиција.

Силни страни на Стратегијата би билс:

-  владини и невладини организации ќе го обединат потенцијалот и ќе 

работат заедно за побрз прием на нашата држава во НАТО и во ЕУ.
-  постоењсто на квалификувани специјалисти кои се вклучени во овие 

активности.
-  постосњето на добро развиен систем за масовна комуникација.

Слаби страни би биле:

-  постои недоволно развисна ефикасна комуникација помеѓу различни 
институции (владини, невладини, амбасади на земји члснкд и 

кандидати за членство).
-  пораките за европската и свроатлантската интеграцнја сс 

прсзентирани речиси ексклузивно од политичкп фигури -  

потендијалот на експертите во различни полиња не е доволно 
искористен.

-  расположливата комуникациска мрежа (билтените и интернет 

страннците на различни институции) не се доволно ефикасно 

искористени. Тис нудат премалку можности за реакција од 

граѓаните.
-  гледиштето на самата администрација во основа с насочено кон 

работа со институциите на ЕУ и зсмјитс членки и кандидатите за 
членство, додека комуникацијата со граѓаните е недоволна.

-  работата со различни општествени групи, во зависност од нивниот 

директен интерес, не е доволна и овие груии не се доволно јасно 
идентификувани.
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-  работата со странските мсдиуми да сс привлече нивното внимание 
кон земјата како тема е недоволно.

Стратегијата треба да ги мобилизира и координира постоечките 

институции и ресурситс за водење на јавсн дијалог за интеграција во НАТО и 
во ЕУ, за да ги задоволи потребите за информации, да го спречи 

разочарувањето послс големи и нереалистични очекувања, да го подготви 
општсството однапрсд за потребата од применување на конкретни 

непопуларни мерки новрзувајќи ги со долгорочнитс цели на земјата.

Треба редовно да се прават студии како дел од обврските за 

координирање на институциите и нивните рсзултати трсба да бидат 
искористени за ажурирање на приоритетите на Стратегијата за конкрстен 

временски период.
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Студијата за коордннацијата на државните органи во функција на 
ефнкасна одбрана u евроатлантските интсграции има за цел да расветли 

нсколку аспокти и односи во поставеноста и остварувањето на 
координацијата во Републнка Максдонија.

Во почетокот на студијата сс ирсзснтирани теорстскитс стојалншта за 

органите на државната власт и како тис ја остваруваат коордннацијата во 
областа на безбедноста и одбраната што овозможија аналитичко 
соглсдуваље на содржинските дсловн на концептот на националната 

бсзбедност на Република Македонија.

Бидејќи студијата ја третираше националната координација меѓу 

државнитс органи, таа главно ги опфати органите на државната власт -  
слемент од rope сннтстизираната определба, но беа опфатени и други 
аспекти на иолитиката на национална безбсдност.

Првиот дел од студијага завршува со операционализација на 

спровсдсното истражување. Во вториот дел. стуцијата главно ги опфати 

евроатлантските интеграции во контекст на нашите заложби за членство во 

НАТО и во ЕУ, а преку третиот дсл сс евидентирани сличноститс и 
разлнките во координацијата со други земји.

Од спровсденитс истражувања можат да се извлечат следните 
заклучоци:

1. Влегувајќи во расправа за дискурсот на одбранбено -  заштитната и 

безбедносната функција во демократски организираните општества, заклучу- 

ваме дека развојот на одбранбено-заштитните и безбедносните системи, а со 
тоа и на нивната функција, секогаш зависи од добро разработена и јасно 
формулирана политика на национална безбсдност и одбрана. Се разбира дска 

во денешни услови нсма ниту една држава во светот која не ја утврдила 

сонствената политика во безбсдноста и одбраната. Тоа исто така значи дека 
постојат одредени објекгивни услови и фактори што битно ја одредуваат 
иолитиката на градењето ма одбранбено -  заштитни и безбсдносни системн.
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за кои секоја земја мора да води сметка. Во таа смисла, двојна провокација за 

сскоја држава е почитување на условитс што се од општо значење, но и на 

условите од рсгионално значење, бидејќи тој процес е условен со добро 
познавање на сите релевантни параметри и на нивното влијание врз 
безбедноста, одбраната и заштитата со што директно ќе одговори на ситс 

предуслови и на барањата на современата одбрана. Со.тоа, водењето на 

политиката за национална безбедност го оафаќа постоењето на поделен 

систем на вредности насочен кон справување со заедничкитс опасности 

испитани од клучните политички актсри во земјата и клучните изрази 
поврзани со нејзиниот опстанок и просперитет. Исто така квантитетот на 
знасње мора перманентно да сс надоградува за националната безбедност и за 

процесот на креирањс на политиката и поставување на зависност помеѓу 

различни фактори во контекст на креирањс и извршување на гаа политика.

2. Соочувајќи сс со генсралното отсуство на солидни институции и 

апаратури, споделени искуства и заедничко политичко наследство, 

легитимноста, бсз разлика дали се базира или ироизлегува од лажни премиси, 
станува круцијална алка во основата на политичкиот опстанок. За оние кои 
дури незначително се засегнати за политичкото опстојување, ностигнувањето 

на одредени мерки на популарна лсгитимност станува исто толку важно како 

и сфективноста на политичкитс институции и ефективноста на срсдствата за 
принуда на државата. Тоа се постигнува со неколку различни значеша и секое 
од нив зависи од специфичната природа на силитс кои преовладуваат во 

општеството, како и од карактеристиките на политичкиот сстаблишмент.

3. Она што е битно за да се разбсре суштината на координацијата е 

почитувањсто на флуидната природа на државните организации и 
институции. Институционализацијата која зазема големо место во светот 
прстставува продукт од напори на оние кои веќе поседуваат моќ, додека 
политичките институции сами ао себе имаат мала или никаква автономија и 

моќ. но службениците и останатите канцелари ја оформуваат и ја скицираат 
истата согласно нивните интереси. Вообичаено, не постојат стаблирани или 
јавно арифатени „правила на игра“ (политички принциаи) кои често се
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разнишани исто како и луѓето кои ги нропагираат. Моќта на личноста 
нзразена прску раководењето ја надминува силата и иримената на 

принципите. Како рсзултат на овој недостаток од иолитичко заедничко тло, 

патот на моќта во голсм дсл од развисниот свет почива надвор од методите 

опишани во уставните или цнвилните закони. Пристапот до моќта во 

недемократиите нс е во институционалнитс процерури, но зависи од 
искористувањсто на личните атрибути.

4. Човсковиот тоталитст што сс рсзимира во политичкиот живот не 

може да прсдначи пред компетснцијата и стручноста. Напротив, одредени 

компстенции, спсцифичности и поделба га на трудот треба да доминираат со 

зголемена активност и со поголема организација на општеството. Основна 
карактеристика според која профссијата сс одделува од останатите работни 
активности е вештинага и умсшноста, засновани врз едсн фонд на знасње 

поврзани и организирани во едсн внатрешен систсм. Подготовката за 

профссијата е интелектуална и пракгична. Поделбата на работата е една од 

најважнитс фази во поставуван.ето на институцијата, но за тоа е неопходна 

координација. Примарно, координацијата се постигнува преку заедничките 
раководители. Во помалите органи и тела, ова плус нсформалните 
консултации с најверојатно сс што с потребно. Во големите институции 
потрсбно с иоголема формална координацнја. Тоа значи дска мора да сс 

вклучат различни нивоа на координација и форми на одлучување. Главните 

раководители би требало да бидат одговорни за реализација на оваа цсл. 
Така на пример, многу чссто при реализација на одредсни фази во работата 

се ангажираат координатори кои се задолжсни за координирање на 

соодветната фаза или општо на фазитс иомсѓу ссбе.

5. Државата извсдува одредени функции во процесот на гарантирање 

на оптималсн степен на национална безбедност. На нса се гледа како на 
комплексен процсс кој бара учество на бројии институции. Државата ги 
изведува следните работи за да гарантира висок стспен на национална 

безбедност:
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-  Внатрешни политинки Гаранции за националната безбеднист. 

Државата. со помош на националната дипломатија, се стреми да постигне 
внатрешна срсдина во која националната безбедносте гарантирана.

-  Одбрана. Одбраната е дел од процесот за гарантирање на 

националната безбедност и претставува систсм на активносги за поддршка на 

мирот и стабилноста, заштита на националните интереси и вредности, 

поддршка на вооружените сили, поддршка на економијата и луѓето во 

нивната подготвеност да делуваат според условитс на криза или војна.
-  Мениџмент и контрола на процесот на гарантирање на висок 

степен на ниционална безбедност. Ефикасно постигнување на националната 

безбедност е невозможно бсз управувачка и контролна функција. 

Парламентарната, егзекутивната и контролната функција во постигнувањето 

на националната безбедност сс рсгулирани со демократски принципи 
обезбедувајќи транспарснтност и одговорност во процссот.

6. Националната безбедност с одрсдсна не само од военитс туку исто 

така и од социјалните, политичките, економските и индивидуалните 

елсменти. Заради ова, нивната поддршка е ностигната преку различни 

активности изведсни преку бројни институции и агенции. Така, 
постигнувањето на национална безбедност бара извсдба на различни 

функции од различни институции. Во новата средина, ова е постигнато во 
рамките на безбедносниот ссктор, каде различните институции ја изведуваат 

својата функција во тесна соработка и координација според строга 

демократска, политичка и цивилна контрола. Безбедносниот ссктор вклучува 
владини агенции и институдии кои се овластени да употрсбат или наредат 
употреба на сила, ја бранат националната нсзависност и територијалниот 

интегритет, ги бранат животитс и имотот на граѓаните и обезбедуваат 

владссњс на законот во земјата. Исто така, овој сектор вклучува и цивнлни 

институции одговорни за нивсн менаџмент и контрола. Посебно тие 

институции ги вклучуваат: дипломатијата, вооружените сили, безбедноснитс 
служби, полицијата. цивилната заштита, царината, судскиот систем,

319



одбранбсната индустрија, парламентарните, законодавнитс и 

админисгративнитс агенции задолжсни за управување и контрола.

7. Дефинирањето на безбедносниог ссктор е логичен чскор во период 

кога главните предизвици по националната безбедност се од нсвоен карактер. 
Новите закани и ризици бараат воени како и невоени ресурси и способности. 
Сиоред новиге околности безбедноста с функција на динамичсн баланс 

помсѓу заканите и капацитетнтс. Така, одбранбениот менаџмснт е само дел 

од монаџментот на бсзбедносниот сектор. Македонскиот Устав и 

законодавство треба да го дефинираат безбедносниот ссктор, нсговитс 
компоненти и врската во систем на концептуални, доктринарни и правни 
документи со јасно дефинирана хиерархиска субординација помеѓу нив.

8. Во Реиублика Македонија постојат институции кои се јавуваат како 

основни носители на политиката на национална безбедност и одбрана. и тоа: 

Собранието, Претседатслот на Републиката, Владата со ресорните 
министерства за внатрешни работи и одбрана и други органи на државната 
управа, при што нивното мссто и улога во системот на одбраната се 

опрсделсни со Уставот и законите во кои се дефинирани надлежностите на 

исгите во областа на безбсдноста и одбраната.

9. Доктринарно -  сгратегиските определби на националната 

безбедност и одбрана сс дефинирани во стратегијата за одбрана и 
националната концепција за бсзбедност и одбрана, како и во посебните 
стратегин (дипломатската, политичката, економската и воената стратегија) 

кои не се јавно промовирани и публикувани. Политиката на национална 

бсзбедност и одбрана треба да ги осигура остварувањето на националните 

интереси на државата меѓу кои најважни се: заштита на демократските 
институции и политичкиот систем; развивање на економскиот систем врз 
нринцииите на пазарна скономија; развивањс на мултикултурно општество со 
осигурување на културните права на религиозшгге, на етничките и на другите 

засдници кои живсат во Македонија; економска и политичка интеграција со 

ПУ; иоеиа и политичка иитсграција со НЛТО.
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10. Ссгашната структура на органите и нивната диференцијација како 
„цивилни" и „воени1* бсзбедносни служби има спротивен сфект на 

интеракцијата т.е. постои малку единство на акција. Во исто врсмс, во секој 

посебен случај има основа за мешање на цивилните и военитс служби. 

наоѓаме ривалство. пречки и крисњс на информации наместо координирани 
заедннчки активности.

Поранешната иракса на интсрни довсрливи инструкции, договорсна од 

двата министри одговорни за клучиите рссори во безбсдноста и одбраната сс 

иокажа како не толку ефикасна. И самата координација замислена да бидс 

заснована само на нарсдбите на униформирани професионалци кога 
безбедносннот сектор е расиаднат и има скрисна конкуренција помеѓу 
службитс се покажа како добар рецепт за неуспех во критична ситуација.

11. Нссоодветно испочитување на одлукитс сс јавува како рсзултат на 

недоразбирањата кои се јавуваат номсѓу Владата и Претседателот на 

државата што често има импликации и на ГШ на АРМ. Треба да се зајакнс 

соработката меѓу овие двс институции. Ако тие врски се цврсти тогаш на 
понискиге нивоа ќс нема некои поссбни потешкотии.

12. Рсшението во голсма мера ќе зависи од јасното дсфинирањс на 

улогата и должностите на институциитс вклучени во управувачкиот систем. 

од обезбедуван.е подобра коордннација на уиравување при донесувањето 

одлуки, од мотивацијата во ра.мките на секторот и од јавната поддршка. 

Ефикасен мснаџмснт на безбедносниог сектор бара исполнување на чстири 
главни цели. Првата дел е интеграција на институцш1тс и телата во рамките 
на безбедносниот сектор. Втората цел е постигнување интсграција на 

безбсдносниог сектор со другитс институции, тела и организации на 

државата и општеството. Третата цел е постигнување интсграција во сскоја 

инстнтуција и тело на секторот. Последната цел с интеграција на 
националниог безбсдносен ссктор со безбедносниот сектор на 

евроатлантската заедница.
13. По хоризонтална линија Министерството за одбрана, 

Министсрството за внатрсшни работи и Агенцијата за разузнавање како

321



безбедносна заедница никој не ги контролира. Во Република Македонија 

нема стабилизирано институција и процедура преку која ќе сс утврдуваат 
безбедносните приоритсти. Значи. потребно е формирање институција и 
аналогно на тоа процедура за да се утврдуваат безбедносните приоритсти.

14. Повсќс од јасно е дека поседување на добри информации. значи 

повеќс од целосен успех. Агенцијата за разузнавање е под ингиренции на 

Прсседателот со што сс остварува потребниот баланс меѓу Претседателот на 
Републиката и Владата иод чија надлежност е Мшшстерството за внатрешни 
работи, а со тоа и Управата за безбедност и контраразузнавање. Постојат 

случаи кога во работата некогаш си пречат Агенцнјата за разузнавање и 

Управата за безбедност и контраразузнавање, како и военото разузнавање во 

Министерството за одбрана. He постои гело кое ќе ги обедини сите 
информацин односно тсло во кое ќе сс слсваат ситс информации. Агенцијата 
за разузнавање има обврска да доставува информации до Протседателот, 
Премирот и Претседателот на Собранието, но праксата покажа дска 

Агенцијата за разузнавање не ги информира иодеднакво овие функционери. 

Оггука, се јавува потребата од формирање соодветно тело за координација 

на целокуината разузнавачко-безбедносна заедница, кос би требало да биде 

во состав на Владата на Рспублика Македонија.
15. Процесот на безбедносната и одбранбсната секторска реформа ќс 

завнси од цврстото постоење и квалитетот па цивилните структури и на 

нивната инволвираност во ироцесот на реформите. Само нивниот квалитет и 

секојдневиата инволвираност во безбедноснитс и одбранбените ироблеми и 
нивната размсна со професионалци втемелени врз знаење и стручност, ќс го 
гарантираат иостоењето на демократската контрола и надзор. Без 
квалитетната улога на цивнлните структури може единствено да се очекува 

повторното пројавување и докажување на уштс сдна форма на авторитарни 

односи во општеството.
16. Политичката волја на парламентарците е најважна за 

имплементација на реформите во политичко -  парламентарниот систем и во 

безбедносниот сектор. Ако парламентарцитс не сакаат да ги користат своите

322



овластувања и да ја повикуваат владата на одговорност, нивните уставни и 

законски овластувања сс од мала корист. Освен тоа, како логичка послодица 

на небрсжната улога на парламентитс и на ексцесната улога на извршната 

власт во скорешното минато, можс да му падне на ум на делог од 
законодавното тело да презе.ме врз себе овластуван.а. одговорности и улоги 

на извршното тело. Овој обид ја прослсдува намерата на извршната власт да 

сс справи со специфичните решенија и проблеми на едсн полу-законски 

начин. Треба да се вложат големи напори од двсте страни за да се воочи 

демаркационата линија меѓу концептот на цивилната контрола на 
безбедноснитс и одбранбените структури. што му припаѓа на извршното тело 
и концептот на цивилниот надзор на истите структури, што му припаѓа на 

законодавното тело. Но додека на теоретско ниво можс да се постигно едсн 

вид засмно разбирање, на практично ниво треба да се направи дури поголем 

напор за да се постигне задоволувачко ниво на знаења и вештини врзани за 
безбсдноста и одбраната. Тие ќе им иомогнат на членовите на законодавното 
и извршното тело да градат форми на заемно разбирање и почитување и да сс 
справат со безбедносните и одбранбсните проблсми со кредибилитст каков 

што го очекуваат граѓаните во државата.

17. Република Македонија ги помина најтешкитс тестови од „првата 

генерација" реформи и непресметливи задачи кои треба да водат до цивилно 
-  воени односи и демократска контрола над цслиот бсзбедносен сектор кој 
можеби и нс е совршен, но сигурно с малку позрел. „Втората генерација" 

реформи на тоа нолс сс иоврзани с« ефективната операционализација на 

институциитс и процодурите, стекнување на поделсни норми и вредности на 

цивилите и на војската. Сспак, ироблем е процесот на враќање на сила за 

донесуван.е одлуки во извори и структурални работи и иницијатива во друга 
иолитички области од нормативната регулатива на безбедносниот сектор.

18. Вистинскиот тест за цивилно -  воените односи и цивилна контрола 

е нивото на имплсмснтација на моделот на планирање, ирограмирањс и 

буџстирање во безбедносииот сектор и улогата на цивилите -  вклучувајќи ја 

администрацијата и иарламентот во овој систем. Повторно најглавната
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работа е националната визија, волјата, всрбата и способностите за 

планирање, програмнрање, буџетираље, оиравдувањс, треиирањс и 
зачувување на безбедносната околина.

19. Прашањето кос се однесува на координацнјата се чини дека и 

ионатаму ќе биде доста чувствително. Во момснтов во Република Македонија 
решавањсто на проблсмитс сврзани со безбедноста и одбраната се врши 
сиорсд тоа кој орган за што е надлежсн. а што с регулирано со закон. 

Ваквото решавање на проблемите можс да се нарсчс и ресорно решавање на 

проблемите. Главен носител на активностнтс е Владата затоа што во неа сс 

сконцетрирани клучнитс министерства за внатрешни работи, за одбрана, за 

надворешни работи итн. која преку нив и засдно со разузнавачката мрсжа ги 
открива опасноститс и предлага мсрки за н ј ш н о  решавањс. Доколку има 

ироблсм кој зассга новеќе миннстерства, тогаш за тоа сс разговара на ниво на 

Влада. Повеќето од министсрствата имаат своја мрежа (подрачни сдиници) 

на локално ниво. Интерсссн с фактот што доколку има проблсм на локално 

ниво кој засега повеќе одбласти (одбрана, внатрсшни работи, здравство) нема 
процсдури за координација на самото мссто.

Ова создава дополнитслни иотешкотии затоа што сској орган за да се 
вклучи во решавање на некој проблсм треба да го консултира својот рссорен 

орган и да бара согласност од највисокнте структури кои се задолжени за 

одлучување па потоа може да дејствува во соработка со другите органи во 

разрешување на потенцијалната опасност. Ако пак проблемот е уште 
поголем што бара и ангажирање на АРМ во справувањс со конкретната 

ситуација, тогаш тоа дополнитслно ја усложнува ситуацијата затоа што за 
превземање и на симболични активности од страна на Армијата одобрувањс 

греба да даде врховниот команданг т.е. Претседателот на Република 

Македонија. Ова и понатаму ќе бпде централна тема за самата структура на 
локалното владино дслувањс и врските иомсѓу локалните единнци, како и 
иомсѓу локалните сдиници и државата.

20. На регионално ниво. Регтублика Максдонија со нејзините соседи, 
преку билатсрални договори, рсгионални и други иницијативи има

324



постигнато голе.м прогрес во соработката која се однссува на размена на 

информации и напорите за поддржување на мирот во регионот. Најмногу од 
билатералните договори се однссуваат во областа на одбраната, економијата 
и граничната безбедност. Прашањата кои се трстирани како опасни и каде 

има заедничка волја за соработка сс превенцијата на нелегално оружје, дрога 

и трговија со луѓс, спречување на терористичките канали и организации итн. 

Евидентна е и соработката во размената на информации н барање на 
алтернатива во справување со корупцијата, организираниот криминал итн. 
Во овис два случаи на договори, иако постои јасна волја за соработка, има 

недостаток на процедури, инструменти за информации и регулатива за 

мултинационални акдии. Република Максдонија преку Јадранската повелба 

со Хрватска и Албанија има развисно соработка при што рсгионалните 

обврски добија една друга димензија која има и практични и оперативни 
решенија во оддслни сегменти.

21. На глобално ново, Република Македонија како членка на ООН има 

можност да ги ползува механизмите на меѓународната заедница. Исто така, 

Македонија како членка на ПзМ остварува соработка со сите држави членки 

на НАТО и членките на ПзМ и има можност да учествува во градењето на 
мирот надвор од територијата на Република Македонија. Во таа насока 
Македонија создаде комплет од вистински военоподготвени сдиници за 

национална одбрана, учество во одржување на мирот на глобално ниво и 

очекува да добие покана за зачлснување во НАТО. Во основа Република 

Македонија освен сопствените нема посебно развиени механизми и 
институции за справување со безбедносните закани заедно со нејзините 
партнери од НАТО. За време на кризата, со цел да се надминат проблемите 

со координацијата на иституциите, како и со меѓународната заедница во 

Република Македонија, Владата формира Координативно тело и Центар за 

кризен менаџмент.
22. Република Македонија во 2001 година се соочи со крвав конфликт 

кој одзеде човечки животи и го наруши мирот во државата. Оваа ситуација 
негативно се одрази на развојот на државата но u на процесите за
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приближувањс кон евроатлантските интеграции. Овој конфликт остави 

длабоки последицн за кон државата треба напорно да работи за да се справи 

со шш што секако ќе влијаат врз создавањето на една модерна држава која се 

онрсдели за членство во евроатлантските структури. Патот кој треба да го 

изодиме за наше полноправно членство во евроатлантските структурп е 

доста гежок и претстои сложен и макотрпсн процес во кој треба цслосно 
ангажиран.е на ситс субјекти во Рспублика Македонија, како и барање на 

можности за ставањс на сите матсријални и други претноставки во функција 

за реализирање на оваа наша стратегиска цсл. Оттука, интсгрирањето во 

свроатлантските структури е реално само ако сс овозможи функциониран.с 
на институциите во класична смисла на зборот и соодвстна заштита на 

истите.

23. За влез во НАТО трсба да сс исполнат низа критсриуми, но имамс 

и поинакви ситуации кога тис што одлучуваат често ги мснуваат 
критериумитс.

Критериумите се различни, бројни и менливи. За да опстаниме нис 

како држава треба да функционираме како систем за да може да сс 

намстнеме во поширокиот систем. Без обединување и креиран.е на единствсн 

систем за национална безбедност (кадс сите активности од креирањс на 
систем до негово ексшшцирање) и нашето приближување до НАТО ќс биде 
понеизвесно. Државите члснки на НАТО бараат ефикасен систем кој се 
координира на државно ниво со строги дефинирани правила на игра и 

дефинирани мисии во рамките на тој систем за национална бсзбедност.

24. И покрај ситс жслби во споредба со другите држави кои се 

опрсделиле по тој пат ние го имаме најголемиот проблсм, а тоа е 
постконфликтниот иериод и проблемог со разоружувањего. Во Република 
Македонија во моментов постои видлив бсзбсдносен но и нсбезбедносен 
ссктор (неофицијален) во оној дел од територијата на Македонија кадс 

власта нс с воспоставена целосно во државата. Приоритст е справуваше со 

овој невидлив безбедносен сектор затоа што постојано ќе предизвикува 
проблеми за видливиот. Безбедносниот сектор ќе троши сили и ресурси за
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надминување на состојбата. Ова ќе не забаии со НАТО. Во 2001 година 
енергијата што ја грошеа безбедносните сили намссто да ја насочат кон 

справувањс со конфликтот, требашс да ја насочат кон реформите на 

Армијата и да учат како во НАТО. Трсба да ги совладамс внатрешнитс 

противречности затоа што генерираат внатрешни кризи кои ја ослабуваат 

надворешната иозиција.
25. Безбедноста е услов за сдна држава да стане членка на НАТО. 

Решавањето на северната гранида п стабилизирање на ситуацијата ipeoa да 

биде најголем приоритет за оваа држава. Добра скономска и безбедносна 

состојба, побрз трансфер на вооружснитс сшш, подобрување на техничката 

опременост, учеството со поголсми контигенти надвор од границата на 
Република Македонија со што ќс сс докажс подготвеноста, сс предуслов за 

побрзо интсгрирање во евроатлантските структури. На патот кон 
сироатлантското интегрирањс треба да бидс ангажирано целото општсство. 

Ситс граѓани треба да даваат свој придонес затоа што с тоа во ингсрсс на 

сите граѓани, а нс само на иоодолни инстнтуции.
26. За интензивирањс на активностите за членство во НАТО и во ЕУ 

иотребно е да се формира едно тсло за координација. Неговата задача би 
била да ги обедини (мобилизира) вкуините расположливи ресурси во 

државата во нравец на иобрзо интегрирање во евроатлантскитс структури. во 

иравец на побрзо интегрирање во свроатлантските структури,

27. Претстојат голсми резови, реформи. програми за ослободување на 
вишокот вработени. Ваква каква што е армијата и покрај тоа што вложува сс 
од себе да функционира, сеиак тешко се командува, лошо е структуирана, 

нсма визија како да бидс оиремена.

Затоа, мора да го прсстроиме нашиот одбранбено-бсзбедносен систсм 

за да биде компатибилен и интеропаративен со државите членки на НАТО. 

Матсријалната база и опремата мора да бидат компатибилна за да може да сс 
постигне интероперативноста.
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Нс треба координација само во бсзбедносниот сектор за спречување и 

справување со закани. Потрсбна е координација на активностите за наше 
зачленување во НАТО.

28. Во претстојниог период прстстои голема работа во МВР. 

Полицијата треба да се реформира затоа што заостанува многу во споредба 

со МО. Процесот може да се забрза преку координација со МО што ќе им 

овозможи да се запознат со дел од процедурнте и она што ќе им претстои.
Градењето на институционални капацитети и „засилуван>ето“ на 

соработката меѓу нив е веројатно единствениот начпн кој долгорочно ќе го 

обезбедува создавањето и остварувањето на кредбилната безбедносна и 

одбранбена полигика. Заемната соработка на безбедноснитс струкгури на 

земјите во рсгионот (хоризонтална меѓудржавна соработка) е исто така 

веројатно единствениог начин што сс очекува дека ќе гради заеднички 
пристап кон безбедносните нроблеми, пристап што ќе гарантира безбсдност 
во регионот, од регионот и на регионот. Само со задоволитслно рсшавање на 

повсќето на горс наведенитс ирашања е можно да се создаде крсдибилен 

приод кон проблемите за интегрирање во НАТО и во ЕУ.

29. Меѓузависноста и соработката на државните органи во 
претседателскиот систем се одвиваат во облик на координација, a 

меѓузависноста и соработката на државните органи во парламентарниот и 

мешовитиот систем во облик на ингеграција. Моќта на одлучувањето за 

одбранбената политика во претседателските и полупретседателските системи 

е концентрирана во раце ге на претседателот и ниту конгресот ниту било кој 
од органите на власт не може без одобрение на Претседателот, да предложи 

или спроведува било каков заклучок за одбранбената политика. Во 

претседателските системи улогата на координатор на безбедносната заедница 

најчссто му с доверена на Советникот за национална безбедност на 

иретссдателот. Во парламснгарните демократии координацијата се остварува 
во рамкнтс на Владата преку посебен орган кој е задолжен за координација 
или тоа е висок функционср на владата најчесто потпретседателот на владата
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кој с носител на координативната функција. Координацијата с клучна во 

работата на различнитс служби за јавен рсд и за безбедносните и 

разузнавачките службн. Недостатокот на коорцинација често води до 
дуплирање на активноститс и најголем ризик е веројатноста за погрешно 
информирањс на државните институции за нрашања од националната 

безбедност. Овој проблсм е решен на различни начини во поодслни држави. 

Генсрално прифатениот модел, сеиак е дека во секоја зс.мја постои орган кој 

можс да се разликува по компетентноста но на кој му с доделена главната 

задача на координирање на безбсдносната заедница и извршување на целосна 
анализа на свежитс информации.

30. Во САД, главната улога за координирање на бсзбедносната 

заедница му е довсрена на Советот за национална бсзбсдност кој преку 

онределени тела во рамките на неговата сгруктура сс остварува потребната 

координација. Истовремено иостојат и комисии кои се задолжени за 
внатрешната разузнавачка и контраразузнавачка иолитика. Овис комисии 

имаат обврска да му поднссат извештај на Советот за национална безбедност 

кој покасно истиот го прсзснита на Прстссдателот.

Во САД одлучувачка улога покрај институционалните имаат и 

нсинституционалните фактори кои соучествуваат во одлучувањето за 

одбранбсната политика и со тоа битно ја оформуваат и надгледуваат 

политичката улога на воената организација во САД.
31. Во Велика Британија. координацијата на безбсдносната заедница е 

офектуирана од Комитетот за одбрана кој с орган на Владата. Исто така, за 

координацијата е задолжсн и Државниот секрстар кој го известува директно 

Премиерот. Постои служба која му с на располагање на Државниот секретар, 
и истата му помага во извршуваљето на иеговите функции и ја врши 

генералната анализа на информацните кои доаѓаат прску различни канали. 
Овластувањата на Државниот сскрстар се доста значајни бидејќи покрај 

контролирање на извршувањето на задачитс тој е овластен да го назначува 

рслевантниот персонал.
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Во однос на разузнавачките активности во Велика Британија, 

службите за бсзбедност и разузнавањс сс управувани од днректори кои сс 
назначсни и надгледувани од Државниот сскрстар. Дирскторите се многу 

високи лица со многу спсцифични овластувања, вклучувајќи овластувањс за 

тајна пенетрација на ириватсн имот и употреба на посебни техники за 
набљудување. Премисрот назначува комесар за секоја од службите, кој ја 
надгледува власта практицирана од Државниот секретар. Службитс за 

безбедност и разузнавање (МИ5 и МИ6) н админисграцијата на Државниот 

сскретар се обврзани да го снабдуваат соодветниот комесар со информации и 

документи кои тој ќе ги побара од нин.

32. Bo СР Германија федералната сгруктура и нејзинитс институции, 
кои ги рефлектирааг германската историја и пост-восните услови. со 
сигурност иокажуваат дека политиката и легислативата не се концентрирани 

на национално ииво. Повеќе од која и да е голема западноевропска држава, 

Сојузна Реиублика Германија примснува децентралнзирана и иовеќе-слојна 

политичка моќ. Многу набљудувачи на политнчкиот ироцес во Гсрманија го 
сметаат федсралниот систем за прсчка за ефикассн управувачки и економски 
развој. Но тоа не значи дека во остварувањето на координацијата постои 

раздвосносг по фсдерални сдиници.

Федералната Влада е обврзана да и обезбсди информации на 

комисијата во врска со специфични задачи од сферата на активноста на било 

кои служби.
33. Во Франција, Претссдателот на Реиублнката има најголема 

одговорност во спроведуван»ето на одбранбената политика. Координацпјата 
на безбедносната заедница на Франција, главно сс остварува во рамкитс на 

Советот за одбрана -  тело кое е во рамките на Претссдателот на 

Реиубликата. Владата во основа има задача да ги имплементира одлуките кои 
се донесени во советите и телата со кои раководи Претседатслот на 

Републиката.
34. Во Грција има усвоено модел на целосна унификација на 

структурпте со цел постигнувањс подобра координација и супервизија над
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извршувањето на задачите. Во оваа држава и контраразузнавачките функции 

сс изведуваат од една служба. Спектарот на активностите на воените служби 
е стриктно лимитиран на територијата на военитс единиди.

35. Во Република Бугарија, според Уставното решснис, Советот на 

министри има задача да го обсзбсди јавниот ред и националната безбедност. 

Овој пристап е иравилен, бидејќи Владата е егзекутивна власт и ја сноси 

политичката одговорност пред електоратот.
Во рамкитс на Советот на министри ттостои Совет за безбедност и една 

од неговите функции е координација иомѕѓу релевантните сектори и служби 
поврзани со националната бсзбсдност.

36. Уставната повслба на Државната заедница Србија и Црна Гора 

содржи одредби со кои најважната улога во одбраната му с доверена на 

Советот на министри. Собранисто донесува иресудни одлуки во војна и мир. 
Меѓутоа голема улога во командувањето и координацијата во најважниот дел 

на вооружените сили на војската на Србија и Црна Гора му е доверена на 

Врховниот совет за одбрана. Министерството за одбрана ја има улогата да 

управува и да ги координира активностите за одредени прашања од 

одбраната.
Евидентни се потешкотиите во функционирањето на Врховниот совет 

за одбрана поради тоа што нс постои никаква регулатива за постапките за 
донесување на одлуки. Неговото функционирање воглавно се базира на 

иолитичката согласност на учесниците и исклучиво на нивната волја. Тој 

нсма никаква обврска за извршувањс на својата функција да ги информира 

другите органи, како што се Собранието и Советот на министри.
37. Компаративната анализа на избраниот модел на национална 

координација во Република Македонија со модслите на координација на 

САД, Велика Британија, Франција, Германија, Грција, Бугарија и Србија и 

Црна Гора иокажа дека нашиот модсл ги нсма истите компоненти како и на 

третираните земји со кои се вршсше компарацијата. Постои идентична 
опредслба на сите системи кога станува збор за одбраната, имено ситс 
модели кога е во прашањс одбраната на земјата предвидуваат ангажирање на
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севкупните расножливи ресурси на државата. Постојат различни приоди во 

креирањето на безбедносната политика и особено во делот на остварувањс 

на координација на безбсдносната засдница кои се движат од остварувањс на 
координација кај претседатслот на САД, кај премиерот на Велика Британија, 
во одделни држави во ра.мките на Совстот на министри прску 

специјализирани тсла за таа намсна, до во случајот со Република Македонија 
координацијата да бидс се уште дискутабилна.

38. Карактсристично за ситс земји е тоа што во зависност од тоа за 

каков тип држава се работи, република или монархија, сепак. врховен 
командант на вооруженитс сили е Претседателот на Републиката, односно 

монархот. Мсѓутоа, постои разлика меѓу носителите на функцијата врховсн 

командант и стварните носнтсли кои таа функција ја извршуваат. Во 

праксата стварната функција врховсн командант и припаѓа на извршната 

власта, на владата. Во земјите со иретседателски системи функдијата врховен 
комаидант му црилаѓа на претсодатслот како носител на извршната власт. 

Тој е овластен да превзема мерки со кои ќе го обсзбеди подготвувањето и 

организирањето на вооружсните сили, односно одбраната.
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П р и л о г  бр.1

C IIC TC M II

својстпа
Правосулсн снстем Систсм иа олбраната Економски снстсм

1. сгруктура

-  СуДОШ!
-  абшшитслсп&а
-  пранобраннтел
-  алвокатура

-  работптс ол силитс на 
одбранб. актив. и мсрки

-  носитсли на работитс ол 
областа на одбраната

-  етопанскнтс областн 
в гранки

-  нсстопанство
-  услуж1ш дсјносго к 

лр.

2. функшш

-  заитгга на лнчната и 
на имотната 
сигуриосг ма 
граѓашгте

-  одбрана на земјата ол 
иадиорсшен и од 
внатрсшсн ненрнјатсл

-  произволс 
тво на матсријални 

лобра u услугн ja 
подобрувамл; па 
состојбата на 
граѓаннте

3 .  клрактсрисгша!

-  сфикасност
-  праничност
-  олинсгвеиост на 

казнснага иолитика

-  единство
-  функционалност
-  надиорешно полнтнчка 

функцноналност
-  класна суиггина

-  функш1онал11ост
-  флсксибилиост
-  сфикасносг
-  рационалност

4 . спсцифнчмосги

-  ИНСТ1ГГуЦ1Ш ТС

-  мсханизмитс
-  мсѓусебните односи 

UO снстсмот
-  оргажгЈИраноста

-  субјсктптс
-  механпзмпте
-  меѓусебшггс односи
-  хнсрархијата
-  МОТИВ1ГГС

-субјсктпте 
-механизмптс 
-односитс мсѓу i 

субјсктктс
•М О Т И В П Т С  II  с л .

5. интсракции

-  суи-суд
-  сул-обвишггслсгво
-  сул-прапобран.
-  суд-адвокатура
-  обвшштслсгво
-  opran за внатр. 

работп и сл.

-  ОПС- вооружскм С11ли
-  В О О р у Ж . С11Л11

-  ОПЗ снстом- 
окружувип,с

-  мсѓунаролснфактор
- олбрана

-  стоиан-нестонан. 
индуст.др. гранки

-  снсргстика -  друш 
областн и гранкн

-  стопанстно. увоз- 
нзиоз

-  земјодслстпо-другп 
дејносгл и сл.

Извор: Т. Гоцевскн. Полнтичкиот и економскиот систем на одбранага на Максдоннја. 
Графо Б&С -  Скопје, 2001,66
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П р и л о г  б р . 2

Области на надворешната политнка на ЕУ

Области на надворешната политнка

Вкупно 
возможни 

срсдства во 1998 
изразсни во 

милиони ECU

Проценти од 
буџетот за 

областите на 
надворешната 

полнтика
Помош за храна и мсркн за поддршка 579.038 9.71
Хуманитарна помош 539.600 9,05
Соработка со земјите во развој во Азија 396.150 6.64
Соработка со земјите во развој во 
Латинска Америка 274.500 4.60
Соработка со земјите во развој во Јужна 
Афршса 137.500 231
Соработка со земјите во развој во 
Медитеранскиот регион и во Блискиот и 
Срсдннот Исток

1.142.000 19,15

Соработка со земјите од Централна и 
Источна Европа (ЦЕЕ) 1.126.340 18.89
Европска рамка за реконструкција и 
развој 33.750 0.57
Соработка со нови нсзависни држави и 
Монголија 465.250 7,Ѕ0
Други мсрки за поддршка на земји од 
ЦЕЕ и нови независни држави 83.115 1.39
Соработка со порансшна Југославија 264,000 4.43
Други мерки за соработка 410.211 6,88
Европска иницнјатива за промоција ма 
дсмократијата и заштита на човсковите 
права

92,400 1,55

Меѓународни договори на Фишср 292.700 4.91
Надворешен аспект на некои политички 
ставови на ЕС 88,130 1,48
Заедничка надворешна и сигурносна 
политика 38,000 0.64
Вкупно 5.962.684 100

Извор: Генерален извештај за активностите на Евроиската Унија 1998, Лукссмбург 1999
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Прилог бр.З
Координација на национално ниви за евроатлантско интегрирање
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П р и л о г  б р .4

Состав на иарламснтитс

Земја Долен дом Број на 
членови Горен до.м Број на 

члснови

Бугарија Национално
собрание 240

Хрватска Претставнички дом 100 Жупаниски дом
По 3 од 
секоја 

жупанија

Естонија Парламент
(Riigikogu) 1 01

Унгарија Национално
собрание Закон(*)

Летонија Собраннс (Saeima) 100
Л1ггванија Собранис (Seimas) 141

Максдонија Собранне 120 до 140
Полска Собрание (Sejm) 460 Сенат 100

Романнја Пратснички дом Закон(*) Сенат Закон(*)
Словакија Национален совст 150

Словенпја Национално
собраннс 90 Националсн

СОВСТ
40

Чехија Пратеничкн дом 200 Сснат 80
“Бројот на пратсницнтс нс с опрсделон со усггавот н треба да сс оирсдсли со закон 
ж Извор: Китаносхи Л.. Подслба на иласта, Анископ, Скопјс, 1996, 223

Прилог бр.5
ГТостаика за утврдување на одгоиорноста на претесдателот ______ _

Земја Постаика
Се покренува во Мислење Разрешување

Бугарнја Националното собрание Уставен суд
Хрвагска Пре гставничкиот дом Уставен суд
Естонија Парламентот Судство
Унгарија Националнотособранис Уставен суд
Летонија Собракието С у ц с т в о

Лнтванија Собранието Собранпе
Македонија Собранието Уставен суд

Полска Собранието Државен суд
Романија Обата дома Уставен суд Референдум

Словакија Државниот совет
Уставен суд и 

Државен совет
Словенија Националнотособрание Уставен суд

Чехија Горннот дом Уставен суд
•Извор: Китаноскн Л„ Поделба на власта. Анискоч, Скоије, 1996, 259
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П рилог бр. 6
НЕСТАНДАРДИЗИРАНО ИНТЕРВЈУ

Во рамките на исгражувачкнот проскт: "Државнитс opranu и нквпата 
коордннација во фумкција иа ефикасна одбрана и свроатлантските интсграцин" се
спроведува исшггување на ставовите на лица кои сс наоѓаат на раководни функции 
во државнитс оргаии (министри. државни секрстари, државни советницн итн.), како 
ii ставовн на лица кои за врсмс на восната криза раководеа со соодвстните органи 
кои ја остваруваа одбраната и безбедноста на државата. Истоврсмсно со 
истражувачкиот проект се опфатсни н експерти кои исклучиво сс ангажираат и 
работат на ваква проблсматика.____________________________________________

1. Постојат дилеми околу компстснциите на Претседатслот на државата. Какво е 
Вашето мислење далн ова прашањо се предимснзионира или нс.

2. Како ја оценувате улогата на Агснцијата за разузнавањс во безбедносниот сектор 
и комуннкацијата со соодвстнитс министерства, Владага, Парламенто г?

3. Совстот за безбедност е тело кое го координира ставот на државните 
органи и своитс мислења, ставови и предлози гн доставува до Парламентот. 
Владата? Дали сметате дека го има завземено вистинското место во 
остварувањето на одбраната. Дали смстате дека се неопходни некакви 
промени за да се истакни негоиата улога.

4. Сиород уставната регулатива на Собранието му се додслсни надзорните функцин 
(што с случајот и со одбраната). Кое е Вашсто мислсњс дали Собраннсто ефсктивно 
ја врши или не оваа нсгова функција?

5. Во рамките на Собраниската структура егзистира и Ко.мисијата за одбрана и 
бсзбодност. Како ја оценувате работата на Комнсија за одбрана и безбедност и Дали 
Комисијата цма заокружена законска рамка и можност во целост да ја остварува 
демократската контрола и надзор врз вооружсните сили и разузнавачко- 
бсзбсдносниот систсм?

6. Постои мислење дека во безбедносннот сектор недостасува едно тело кое би се 
бавсло со координацијата (некој смета дска Советот за безбедност е најсоодветното 
тсло, нскои смстаат дска с потребно формиран.с на ново тело). Што мислитс Вне 
кос с најдоброто решение во случајот со нашата држава.

7. Во рамките на расправитс за безбедносниот сектор сиоред најавите до 2004 година 
доссгашнитс надлежности на АРМ за обезбедување на државната граница ќе 
преминат во рацете на МВР. Како Вис гледате на оваа промсна, затоа што како што 
знаете традиционално се смета дека Армијата о таа што зрсба да ја обезбедува 
државната граница?

8. Во кој смисол сметатс дека иодобрувањсто на координацијата на системот на 
безбедност ќс влијае на забрзувањс на процесот за члснство во евроатлантските 
ннтсграции?
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