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Значење на поглавјето 24 во рамки на 
пристапниот процес

Отстранувањето на контролите на внатрешните 

граници, создавањето на зедничкиот пазар 

и воспоставувањето на четирите слободи 

на движење како клучен принцип за 

функционирањето на ЕУ го отвори прашањето 

за паралелно намалување и надминување на 

безбедносните ризици што тоа ги повлекува 

и создавање на област на правда, слобода и 

безбедност. Во рамки на таа област, крајната 

цел е постигнување на високо и еднакво ниво 

на сигурност и заштита на правата и слободите 

на граѓаните, без разлика во која држава членка 

се наоѓаат, што ја повлекува потребата за 

поголема усогласеност меѓу државите членки и 

вклученост од страна на институциите на ЕУ, како 

и оправданоста од уредување на повеќе аспекти 

со правни акти на ниво на ЕУ. 

Во тој контекст, областа на правда слобода и 

безбедност ги опфаќа политиките поврзани со 

контрола и заштита на надворешните граници 

на ЕУ, визна политика, полициска и царинска 

соработка, борба против тероризам, организиран 

криминал и трговија со дрога, судска 

соработка во граѓанската и кривичната област, 

политиките за миграција и азил и спречување на 

фалсификување на еврото.

Во рамки на пристапниот процес за членство во 

ЕУ, обврските поврзани со областа на правда, 

слобода и безбедност се дефинирани во рамки 

на поглавјето 24. Секоја држава кандидат во 

текот на пристапните преговори има обврска 

целосно да се усогласи со европското аки 

во ова поглавје кое, заедно со поглавје 23, ја 

сочинува основата на пристапниот процес и ги 

содржи неопходните гаранции дека државата 

ги исполнува критериумите за владеење 

на правото, демократија и почитување на 

човековите права и слободи како суштински 

вредности на ЕУ.

Со новата Методологија за проширување 

усвоена од страна на Европската комисија 

во 2020 година, се става уште поголем фокус 

на исполнување на реформите поврзани 

со овие вредности¹. Поглавје 24 е дел од 

кластерот Фундаменти/Темелни вредности и 

исполнувањето на одредниците поставени во 

различни фази на преговорите за ова поглавје 

претставува директен предуслов за отворање 

и непречено одвивање на преговорите во 

другите поглавја, односно кластери. Со 

други зборови, недостиг на напредок или 

назадување во ова поглавје може да повлече 

стагнација во пристапниот процес воопшто, 

како и активирање на соодветни санкции во 

вид на намалување на финансиската помош 

или замрзнување на учеството во одредени 

програми и политики на ЕУ.

3

¹  European Commission, Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans, 2020. 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
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Цели на реформскиот 
процес во поглавје 24

Политиките што се креираат и спроведуваат во 

рамки на поглавје 24 имаат за цел да обезбедат 

рамнотежа меѓу областите правда, слобода и 

безбедност, односно да се обезбеди максимално 

ниво на безбедност, но да се избегне прекумерна 

секјуритизација на сметка на граѓанските права, 

да се обезбеди ефикасен демократски надзор 

над безбедносните политики, да се овозможи 

еднаков пристап до правда за граѓаните и 

деловните субјекти на целата територија на ЕУ, 

да се воспостави соработка меѓу државните 

органи надлежни во оваа област (полиција, 

судство, царина и сл.) и да се постават минимум 

заеднички правила и стандарди.

За таа цел, активностите што се преземаат во 

поглавје 24 имаат за цел: 

- Воспоставување на правна рамка која ќе биде 

целосно усогласена со европското аки во оваа 

област;

- Изградба на институции со соодветен 

капацитет да ги преземат и спроведуваат 

обврските што произлегуваат од членството, на 

сите нивоа на власт (извршна, законодавна и 

судска);

- Доследна примена во пракса на законите 

и подзаконските акти, односно  конкретни 

и мерливи резултати што ќе докажат дека 

политиките се спроведуваат и даваат конкретни 

резултати.

ПРАВДА 

• еднаков пристап до 

правда за сите

• судска соработка во 

кривични и граѓански 

предмети

• заемно признавање 

на судски и вон-судски 

одлуки

• минимум стандарди во 

кривичната област

СЛОБОДА 

• слободно движење во 

рамки на надворешните 

граници на ЕУ

• заеднички правила за 

миграција и азил

• заштита на основните 

права и борба против 

дискриминација

БЕЗБЕДНОСТ 

• мерки за заштита 

и спречување на 

прекугранични 

криминални активности

• борба против тероризам

• соработка меѓу 

различните безбедносни 

служби
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Вклучувањето на ГО во пристапниот процес за 

членство во ЕУ и процесите на носење одлуки 

не само што е одраз на демократијата во 

општеството, туку има повеќекратна додадена 

вредност. ГО имаат длабинско познавање на 

јавното мислење и потребите на граѓаните, 

особено кога се работи за најниското ниво на 

демократија, односно локалната заедница (grass-

root). Најчесто уживаат доверба и блискост до 

граѓаните што им овозможува соодветно да ги 

информираат, да им ги објаснат процесите и 

политиките и да разговараат директно со нив 

за сите спорни аспекти. Оттаму произлегува и 

нивниот легитимитет да го претставуваат „гласот 

на граѓаните“, односно да ги застапуваат нивните 

интереси. Освен тоа, ГО кои се специјализирале 

во специфични сектори имаат високо ниво на 

разбирање на проблематиката и експертиза и 

можат да дадат значаен придонес во процесот 

на носење одлуки.

Потреба и основни принципи 
за вклучување на граѓанските 
организации (ГО) во пристапниот 
процес и конкретно во поглавје 24

За целта на овој документ, поимот 

државни институции ги опфаќа 

сите чинители кои ја претставуваат 

државата и нејзините надлежности, 

односно органите на извршната, 

законодавната и судската власт, 

државната администрација и 

јавните институции на републичко 

(централно) и на локално ниво, 

како и меѓуресорските тела.

За целта на овој документ, 

поимот граѓански организации 

се разбира во потесна смисла 

и се однесува на локални 

здруженија, истражувачки центри 

и институти, фондации, синдикати, 

професионални здруженија, 

хуманитарни организации и друг тип 

невладини организации, формални 

и неформални мрежи, платформи и 

коалиции на невладини организации.
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Конкретно во пристапниот процес, дел од 

ГО може да бидат вклучени во рамки на 

преговарачката структура како директни 

учесници во преговорите, да даваат придонес 

во формулирањето на акциските планови и 

преговарачката позиција за поглавје 24, како 

и во транспозицијата на европското аки во 

македонското законодавство. Друг дел може 

да се одлучат за улога на watchdog – односно 

за мониторинг и евалуација на процесите и 

политиките во однос на нивната ефикасност и 

ефективност, следење и оценка на квалитетот 

на решенијата избрани со јавните политики и 

постигнатите резултати. Освен тоа, тие имаат 

можност да го следат и користењето на јавните 

ресурси во пристапниот процес, пред сè преку 

следење на планирањето и трошењето на 

буџетските средства на државно и локално ниво.

Имајќи ја предвид „посредничката“ улога што 

ја имаат ГО меѓу граѓаните чиишто интереси ги 

претставуваат и институциите, ГО би можеле 

да дадат значаен придонес во процесите на 

информирање, комуникација и подигнување 

на свесноста. Со добро осмислени активности 

на ГО во оваа област би се мобилизирал 

поголем интерес и поддршка за членството во 

ЕУ, а од друга страна би се обезбедил поголем 

легитимитет и поддршка и за активностите на 

државата во пристапниот процес, особено кога 

се работи за чувствителни теми како миграција, 

азил, борба против радикализација и тероризам, 

и сл. Вклучувањето на ГО од самиот почеток 

на преговорите е клучно за нивната можност 

понатаму да „фатат чекор“ и да бидат активни 

чинители во европските јавни политики по 

членството на Северна Македонија во ЕУ.

Во зависност од типот и нивото на соработка 

меѓу државните институции и ГО, како и 

влијанието што го имаат врз финалниот исход, 

учеството на ГО во процесите на носење одлуки 

може да се остварува преку обезбедување 

информации, консултација, дијалог или 

партнерски однос². Некои области, односно 

поглавја во рамки на пристапниот процес се 

поотворени за ГО и нивното учество во рамки 

на циклусот на јавни политики се одвива на 

ниво на продуктивен дијалог и партнерски 

однос. За разлика од тоа, во некои поглавја кои 

се доживуваат како област на „ексклузивна“ 

надлежност на државата, односно каде се 

работи за чувствителни прашања поврзани 

со безбедноста и одбраната (на пример 24 и 

31), граѓанските организации имаат помала 

можност за учество и влијание врз процесите. 

Сепак, и во поглавје 24 со текот на пристапниот 

процес и демократизацијата на општеството, 

како и под влијание на различни внатрешни 

и надворешни фактори - барања на граѓаните 

за поголема транспарентност и отчетност, 

мигрантската криза од 2015 година наваму, 

новите безбедносни ризици и предизвиците 

при справувањето и спречувањето со 

кои се соочуваат државните служби, на 

пример во борбата против радикализација 

и тероризам, хибридните закани и сл. – ГО 

имаат сè позначајна улога. Во таа насока, и 

ГО и државните институции би требало да се 

стремат да одат чекор понатаму од формалната 

(pro forma) соработка преку обезбедување 

информации кои со закон имаат пропишан 

јавен карактер кон градење партнерски однос и 

сериозен пристап кон придонесот кој може да го 

дадат ГО во поглавје 24.

2  Council of Europe, Policy paper on government interaction with civil society on drug policy issues: Principles, ways and 
means, opportunities and challenges, 2015, https://rm.coe.int/government-interaction-with-civil-society-policy-paper-on-
government-i/168075b9d9 
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За да може соработката меѓу државните 

институции и ГО да се одвива непречено и да 

даде конкретни позитивни резултати, потребно е 

да се заснова на следните принципи³:

УЧЕСТВО – неопходно е да постојат 

воспоставени процеси и механизми за 

вклучување на ГО во јавните политики кои ќе 

бидат отворени, достапни и воспоставени на 

заемно договорени критериуми.

ДОВЕРБА – интеракцијата меѓу државните 

институции и ГО треба да се заснова на 

меѓусебна доверба која ќе овозможи долгорочна 

соработка, споделување на информации и 

увереност во добрите намери на двете страни 

како предуслов за постигнување на заедничките 

цели.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ – 

дејствувањето во јавниот интерес подразбира 

отвореност, одговорност, јасност и отчетност, 

како од јавните служби, така и од граѓанските 

организации.

САМОСТОЈНОСТ И НЕЗАВИСНОСТ – ГО мора 

да се признати како слободни и независни 

чинители во однос на целите кон кои тежнеат, 

нивните одлуки и активности, и во тој контекст 

имаат право да делуваат независно и да 

застапуваат различни позиции од властите со 

кои соработуваат.

Во зависност од нивните приоритети, мисија 

и капацитет, вклучувањето на ГО во поглавје 

24 може да се спроведе во различни фази од 

циклусот на јавни политики – дефинирање на 

агендата, подготовка на документи (законски 

и подзаконски текстови), спроведување, 

мониторинг и евалуација. Според тоа, во однос 

на нивната функција може да се поделат во 

рамки на три групи4:

³  Ибид
4 Моделот Inform – Perform – Reform е инспириран од конференциска презентација на малтешкиот професор 
Василис Хаџопулос.

INFORM

PERFORM

REFORM

• Подготовка на анализи и препораки како придонес кон формулирањето на јавни политики 
засновано на докази

• Испитување на јавното мислење и информирање за потребите, ставовите и мислењата на 
граѓаните, особено на ниво на локалните заедници

• Обезбедување услуги, на пример за жртви на трговијата со луѓе, зависници, мигранти и 
баратели на азил,

• Професионални здруженија кои делуваат во насока на унапредување на условите, 
компетенциите и стандардите за работа

• Активности во областа на комуникација и подигнување на свеста

• Следење и евалуација на политиките
• Застапување на промени со цел подобрување на одредени аспекти од јавните политики
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INFORM – Вклучување на ГО во 
процесот на креирање јавни 
политики во поглавје 24

Постојат повеќе различни дефиниции за јавна 

политика, од наједноставната на Томас Дај кој 

во центарот на процесот ја става Владата и 

нејзиниот избор - Сè она што Владата ќе одлучи 

да направи или да не направи, до посложената 

дефиниција на Вилијам Џенкинс кој укажува 

на комплексноста на процесот како исход од 

интеракцијата на повеќе чинители - Низа на 

испреплетени одлуки кои се преземени од еден 

политички актер или група чинители, а кои се 

однесуваат на изборот на цели и алатки за 

постигнување на тие цели, во област каде што 

политичкиот актер или групата на чинители 

имаат ингеренции да ги постигнат тие цели и 

да ги спроведат тие одлуки. Дефиницијата на 

Џенкинс дава легитимитет на вклучувањето 

на недржавни чинители (покрај државните) во 

процесот на креирање јавни политики, односно 

ја препознава и признава важната улога што во 

различни околности ја имаат чинители како што 

се, меѓу другите и ГО.

Кога станува збор за контекстот на Северна 

Македонија, дефиницијата што се користи во 

документите подготвени од страна на Владата 

не ги вклучува експлицитно ГО како релевантни 

чинители во ниедна фаза од процесот кој 

вклучува5:

1. Подготвување на предлози за политиките 

и предлози за инструментите преку кои 

политиката ќе се спроведе од страна на 

министерствата и другите органи на државната 

управа

2. Консултации на министерствата и другите 

органи на државната управа пред поднесување 

на материјалите и актите до Генералниот 

секретаријат на Владата

3. Разгледување на материјалите од страна на 

Генералниот колегиум на државни секретари

4. Разгледување на материјалите од страна 

на работните тела на Владата (Комисија за 

политички прашања, Комисија за економски 

прашања, Комисија за човечки ресурси)

5. Разгледување на материјалите и актите од 

страна на Владата на ниво на членови на Владата, 

односно министри (н.заб. - и нивно усвојување)

6. Следење на спроведувањето на политиките

Но, ГО се препознати како заинтересирана 

страна која треба да се консултира во процесот 

во рамки на принципот на транспарентност како 

еден од клучните начела кои треба да за запазат 

при утврдувањето на политиките. Останатите 

принципи кои влијаат врз процесот и финалниот 

исход се:

• усогласеност на политиките со стратешките 

приоритети на Владата

• усогласеност на политиките со европското 

аки

• фискални импликации

• заснованост на претходна анализа

• планско спроведување

5  Влада на Република Македонија, Методологија за анализа на политиките и координација, 2006, https://dejure.mk/
zakon/metodologija-za-analiza-na-politikite-i-koordinacija
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Имајќи го предвид фокусот на поглавје 24, 

креирањето на јавни политики може да се 

дефинира како „интервенција на Владата 

која се стреми кон обезбедување непречено 

функционирање на областа на правда, слобода и 

безбедност, односно гарантирање на слободата 

на движење, заштитата на безбедноста и 

пристапот до правда за граѓаните и деловните 

субјекти, воспоставување соработка меѓу 

државните органи надлежни во оваа област во 

земјата и странство и поставување минимум 

заеднички правила и стандарди усогласени со 

европското законодавство и практики“.

Од теоретска гледна точка, во Северна 

Македонија се применува процесен модел 

на креирање политики6. Тој започнува со 

поставување на агендата која во голема 

мера е производ на изборната програма на 

партијата која победила на изборите и добила 

легитимитет да формира влада и евентуално 

консултациите со нејзините партнери доколку 

се работи за коалициона влада. Агендата 

широко се дефинира во рамки на Програмата 

за работа на Владата која ги содржи клучните 

тематски приоритети за претстојниот период 

и понатаму се расчленува на годишно ниво и 

конкретни активности. Конкретно, за тековниот 

период 2020-2024, поглавје 24 хоризонтално се 

провлекува низ темите:

• Република Северна Македонија - членка на 

НАТО и Европската унија,

• Одговорна власт и контрола над власта,

• Човекови права,

• Јавна администрација како сервис, како и 

темата

• Професионална полиција - безбедност за сите 

граѓани, која целосно е дел од поглавје 24.

Понатаму, секоја институција – во случајот 

на поглавје 24 пред сè МВР како институција 

носител на поглавјето која е задолжена за 

најголем дел од усогласувањето со европското 

аки, но и останатите институции со надлежност 

во различни подрачја, подготвуваат свој 

повеќегодишен стратешки план и годишни 

програми за работа кои ги наговестуваат 

приоритетните политики во областа на 

правда, слобода и безбедност за тој период. 

Овие програмски документи воспоставуваат 

рамнотежа меѓу спроведувањето на тековните 

активности на институциите и усогласувањето 

со обврските што произлегуваат од аспирацијата 

за членство во ЕУ како паралелен процес кој 

опфаќа развивање на долгорочна и сеопфатна 

визија, трасирање на патот до нејзино 

остварување, развој и мобилизирање на 

соодветни ресурси и капацитети. Во тој контекст, 

стратешкото и тематско планирање се одвиваат 

паралелно и координирано со буџетското 

планирање, што според новите стандарди 

воведени од страна на ЕУ за државниот буџет се 

врши среднорочно, за период од 3 години, како и 

на годишно ниво, со процесот на подготовка на 

фискална стратегија и усвојување на годишниот 

буџет. Тоа значи дека дури и дел од ГО кои 

традиционално не ја гледале сопствената улога 

во рамки на поглавје 24 имаат простор да се 

вклучат доколку имаат искуство во процесот 

на јакнење на институционалните капацитети, 

реформа на јавната администрација, принципите 

на добро владеење, финансиска контрола и и сл.

Кога станува збор за носење правно 

обврзувачки прописи, за консултации Владата го 

користи единствениот национален електронски 

регистар на прописи (ЕНЕР, достапен на www.

ener.gov.mk), кој им овозможува на сите 

6  Ибид.
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засегнати чинители (правни и физички лица) 

да дадат свој придонес во нивната изработка 

во рок од најмалку 10 дена пред прописите да 

влезат во владина постапка. Освен тоа, постои 

и Совет за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор формиран од страна на Генералниот 

секретаријат на Владата кој има улога на 

постојано формално консултативно тело. Сепак, 

имајќи го предвид досегашното делување 

на ГО во државата и соработката со јавните 

служби, честопати се користат и механизми за 

соработка надвор од формалните канали кои 

вклучуваат ад-хок соработка при подготовката 

на законски и подзаконски акти, состаноци за 

застапување, соработка при организација на 

различни активности, кампањи и настани, како и 

консултативни форуми организирани од страна 

на меѓународни организации (ЕУ, УНДП, ОБСЕ и 

сл.).

Вклучувањето на граѓанските организации во 

креирањето на јавните политики придонесува 

кон подобрување на квалитетот и ефикасноста 

на политиките на тој начин што создава притисок 

врз државните институции да обезбедат 

транспарентност, инклузивност и отчетност на 

процесот пред граѓаните7. Освен тоа, имајќи ја 

предвид експертизата и искуството на ГО во 

сопствените области од интерес и во рамки на 

пристапниот процес за членство во ЕУ, како и 

познавањето на локалниот контекст во земјава, 

тие можат да дадат и стручен придонес во однос 

на најсоодветниот начин за транспозиција на 

европските директиви во поглавје 24 и изборот 

на конкретни активности и инструменти кои би 

вродиле со резултати во спроведувањето. За 

таа цел, активностите на дел од ГО активни во 

ова поглавје опфаќаат подготовка на анализи и 

препораки како придонес кон формулирањето на 

јавни политики засновано на докази, испитување 

на јавното мислење и информирање насочено 

кон државните институции за потребите, 

ставовите и мислењата на граѓаните, особено на 

ниво на локалните заедници.

7  Блажеска А., Ристеска М., Прирачник за креирање на политики во Поглавје 20, Фондација за менаџмент и 
индустриско истражување, Скопје, 2018, https://bit.ly/3dT8ir1
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PERFORM – Вклучување на ГО 
во процесот на давање услуги, 
унапредување на професионалните 
стандарди и комуникациски активности

Покрај улогата која ја имаат ГО во процесот 

на креирање јавни политики, имаат и широко 

поле за работа во поглед на соработката со 

државните институции и спроведувањето на 

политиките. Конкретно тука се вбројуваат 

активности како што се комуникација со 

засегнатите страни и крајните корисници на 

политиките, подигнување на свеста, неформално 

учење, обука, активности за интерна регулација 

на професиите и подигнување на стандардите, 

давање услуги за различни категории граѓани  

и сл. 

Имајќи ги предвид гореспоменатите специфики 

на ГО, во многу ситуации нивното делување 

се покажува како сосема комплементарно 

со активностите што се преземаат од страна 

на државните институции и нуди додадена 

вредност. На пример, кога станува збор 

за борбата против тероризмот, ГО имаат 

незаменлива улога во активностите за 

спречување на радикализација и насилен 

екстремизам, реинтеграција и ресоцијализација 

преку нивната способност да бидат сфатени 

како дел од локалната заедница и најтесниот 

круг на поддршка за граѓаните и семејствата 

на засегнатите лица. Истото се однесува и 

на други области каде што може да се јави 

потенцијална недоверба кон безбедносните 

служби и потребен е „помек“ пристап кој ќе 

овозможи од една страна стекнување на 

довербата на засегнатите страни, а од друга 

страна премостување на јазот до државните 

органи и официјалните постапки, како што е на 

пример работата со жртви на трговија со луѓе, 

жртви на полициска бруталност, ранливи жртви 

на насилни кривични дела, зависници од дрога 

и слично.

Освен тоа, ГО имаат незаменлива улога во 

работата со бегалци, мигранти и баратели на 

азил, како што се покажа и во периодот на 

мигрантската криза во 2015-2016 година кога 

бројни здруженија се вклучија во разни аспекти 

од активностите во прифатните кампови 

– дистрибуција на хуманитарна помош, 

обезбедување основна здравствена заштита, 

психолошка поддршка, правна помош и сл. 

Нивното делување во рамки на оваа област 

и конкретно комуникацијата со јавноста има 

потенцијал да придонесе и кон разобличување 

на дезинформациите и стереотипите, 

обезбедување точна претстава, како за 

актуелната состојба во државата, така и за 

идните планови во однос на јавните политики 

и поттикнување на информирана јавна дебата 

со цел усвојување на политики кои ќе бидат 

перцепирани дека се во полза на граѓаните 

и истовремено усогласени со европските и 

меѓународните начела и правила.
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Професионалните здруженија формирани 

во областите покриени со поглавје 24, како 

што се полицискиот синдикат, адвокатската 

комора, здружението на судии, здружението на 

криминалисти итн. уживаат поддршка од своето 

членство и поседуваат длабинско познавање 

на состојбите во своите области, поради што 

имаат и незаменлива улога како партнери во 

спроведување на реформите за модернизација 

и усогласување со највисоките стандарди и 

практики на ЕУ. Нивниот придонес, покрај во 

формулирањето на јавните политики, е 

значаен и од аспект на соработката што тие 

ја имаат воспоставено со еквивалентните 

организации и здруженија од останатите 

европски земји и можноста за директна 

размена на искуства и практики. Тоа 

несомнено води кон забрзување на процесот 

на европеизација на службите во чиј 

интерес делуваат и природно прифаќање 

на реформите кои произлегуваат од 

пристапниот процес.



REFORM – Вклучување на ГО во 
процесот на следење (мониторинг), 
евалуација и застапување на промени 
во јавните политики

Во процесот на следење и евалуација на јавните 

политики, ГО имаат улога во утврдувањето 

дали и во кој степен, односно колку успешно 

конкретната политика решава даден проблем, 

која е нејзината корисност за граѓаните или 

деловните субјекти и дали чинењето е разумно 

и оправдано имајќи ги предвид целите кои ги 

постигнува. Притоа, треба да се има предвид 

дека во рамки на поглавје 24 голем дел од 

политиките се веќе креирани, но неопходно е 

нивно усогласување со постојните и идните акти 

на ЕУ со цел од една страна нивно континуирано 

подобрување, а од друга страна подготовка за 

непречено вклучување на Северна Македонија 

во областа на правда, слобода и безбедност во 

моментот кога државата ќе стане полноправна 

членка на ЕУ.

Јавните политики често се креираат во услови 

на ограничен пристап на информации и во 

сложени општествено-политички околности 

на коишто влијаат многу фактори, што може 

да доведе до девијација во остварувањето на 

целите, незадоволителни резултати и намалена 

вредност на јавните политики за самите 

корисници. Од тој аспект, следење (мониторинг) 

на јавните политики е континуиран процес 

на прибирање податоци за напредокот при 

реализацијата на поставените цели и политики, 

врз основа на претходно утврдени индикатори. 

Евалуација на политиките се дефинира како 

систематска (пр)оценка на целите, дизајнот, 

спроведувањето и резултатите на јавната 

политика преку прибирање на кредибилни 

и корисни информации со цел да се одреди 

вредноста или важноста на преземените јавни 

политики за засегнатите страни8.

Информациите добиени во процесите 

на следење и евалуација овозможуваат 

навремени и периодични корекции на јавните 

политики со цел подобрување на резултатите 

и заштеда на ресурсите кои би се потрошиле 

без да се постигне посакуваната цел. Освен 

тоа, тие може да послужат како основа 

за воспоставување партнерски однос и 

соработка меѓу државните институции и ГО 

кои често преземаат улога на кучиња-чувари 

(watchdog) на конкретни политики и нивното 

спроведување во интерес на граѓаните. 

Особено кога станува збор за поглавје 24 – 

правда, слобода и безбедност како област 

која традиционално не се истакнува со 

отвореност и соработка со граѓанскиот сектор, 

процесот на следење и евалуација може да 

биде основа за поттикнување јавна дебата за 

квалитетот, ефикасноста и ефективноста на 

јавните политики, како и транспарентноста 

и отчетноста на државните институции кон 

граѓаните9.

8  Цеков, А. и Ристеска, М. Прирачник за мониторинг и евалуација на политиките во Поглавје 20, 2018, https://bit.
ly/3bIzYvX  
9 Повеќе информации и насоки за процесот на следење на политиките во поглавје 24 ќе најдете во документот 
Правда, слобода, безбедност – Водич низ политиките, институциите и законодавството на Европската Унија 
подготвен од страна на Евротинк http://eurothink.mk/2021/03/10/5019/ 13
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Во тој контекст, во рамки на следењето и 

евалуацијата ГО може да се насочат кон 

следење на крајните резултати на политиката 

наспроти предвидените цели, нејзиното 

влијание врз крајните корисници, начинот на 

спроведување, чинењето, како и проценка на 

алтернативни решенија. Различните 

анализи кои ги подготвуваат ГО служат 

како основа за подготовка на документи 

за јавни политики (студии, брифови и 

меморандуми) и застапување на промени 

во политиките¹0.

Сепак, подготовката на документите е само 

прв чекор кон промена во политиките, по што 

следува процес на комуникација и застапување. 

Целта на комуникацијата во овој контекст 

е двојна: од една страна важно е пораките 

да стигнат до креаторите на јавни политики 

кои на тој начин ќе бидат запознати и ќе ги 

земат предвид препораките и решенијата кои 

се предлагаат во анализите на ГО, а од друга 

страна важно е да се запознае и пошироката 

јавност, односно засегнатите страни и групи 

од општеството со цел да се мобилизира 

поширока поддршка и да се обезбеди 

поголем легитимитет за предлозите на 

ГО. Целта на застапувањето е преку низа 

активности да се постигне убедување 

и уверување кај креаторите на јавни 

политики дека предлозите се издржани и 

претставуваат најдобра опција за измена на 

конкретната политика. 

¹0  Симоновски, З. и Ристеска М., Прирачник за анализа на јавни политики, подготовка на документи за јавни 
политики и застапување и комуницирање на препораки за јавни политики во поглавје 20, 2018, https://bit.
ly/2ZT3cmp 

СТУДИЈА ЗА 
ЈАВНИ ПОЛИТИКИ 
(policy study/paper)

БРИФ ЗА ЈАВНИ 
ПОЛИТИКИ 
(policy brief)

МЕМОРАНДУМ 
(policy memo)

Сестран аналитички осврт на даден специфичен проблем 
или појава кој нуди детален преглед на влијанијата и 
последиците од постојните процеси и евентуалните промени 
на јавните политики врз дадени општествени текови, 
засегнати страни или категории граѓани.

Документ наменет за широка, не само за стручната 
јавност, со разбирлив и прилагоден јазикот, убедлив тон 
и стил и должина која не надминува 10 страници. Тие се 
најцелисходниот документ за политичка комуникација, 
имајќи предвид дека 79% од политичките чинители во 
развиените земји ги посочуваат и како „главна алатка“.

Со должина до најмногу две страници, во овој документ се 
поместуваат најзначајните наоди и/или препораки
кои имаат цел да ги запознаат носителите на одлуки на 
брз и ефикасен начин. Текстот е концизен и со висок 
интензитет на информирање, со цел носителите кои 
немаат многу време да донесат брза, но ефикасна одлука, 
заснована на претходни наоди, издржани препораки и 
насоки за подобрување на дадена јавна политика.
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Со цел успешно застапување на промени во 

јавните политики во поглавје 24, ГО треба да ги 

имаат предвид следните аспекти:

- Погоден момент – чувствителноста на 

темите опфатени во поглавје 24 налага особено 

внимателен пристап кај носителите на одлуки во 

однос на тоа кога и како да се направат и да се 

објават промени во постојните политики.

- Проактивност – имајќи предвид дека 

несоодветни политики во ова поглавје може 

да имаат непоправливи и фатални последици, 

неопходно е антиципирање и анализа на 

можните резултати и преземање на активности 

за застапување пред појава на посериозен 

проблем.

- Конзистентност и доследност – потребно е 

пораките кои ГО ги пренесуваат до креаторите на 

јавни политики да се конзистентни и доследни 

во текот на целиот процес на застапување, што 

претполага подготовка на издржана анализа 

и материјали врз основа на кои ќе се развијат 

активностите за застапување.

- Избор на соодветен пристап – без штета врз 

принципот на транспарентност, застапувањето 

може но не мора да биде јавна активност. Врз 

основа на дефинираните цели што ГО сакаат 

да ги постигнат, потребно е да се направи 

проценка кој пристап би бил најефикасен во 

постигнувањето, односно дали акцентот ќе биде 

ставен на комуникациски активности преку 

јавните гласила (колумни, коментари, интервјуа, 

изјави, соопштенија за медиуми, новинарски 

брифови и прес конференции), јавни настани 

(тркалезни маси, конференции, панел дискусии), 

објава на блогови и влогови, кампањи на 

социјалните медиуми, директни состаноци со 

креаторите на политики, состаноци со други 

засегнати страни и чинители кои имаат влијание 

врз процесот, пишување писма и електронски 

пораки или пак комбинација од двата пристапи.



Шематски приказ на процесот на усогласување со европското законодавство, креирање и 

спроведување политики во поглавје 24 и потенцијалните влезни точки за застапување¹¹

Државни институции вклучени во 

поглавје 24 - членуваат во меѓуресорските 

тела каде се утврдуваат и координираат 

приоритетите и начинот на усогласување 

со европското аки. Министерствата 

подготвуваат и поднесуваат предлог закони 

за усвојување до Владата. Сите учествуваат 

во спроведувањето на политиките од нивна 

надлежност. 

Министерство за внатрешни работи (МВР) 

– Носител на поглавјето

Министерства за:

Труд и социјална политика

Надворешни работи

Образование и наука

Здравство

Финансии

Правда

Транспорт и врски

Самостојни органи:

Агенција за лекови и медицински средства

Народна банка

Врховен суд

Управен суд

Јавно обвинителство

Агенција за национална безбедност

Агенција за разузнавање

Дирекција за радијациона сигурност

Органи во состав:

Царина

Управа за финансиско разузнавање

Управа за финансиска полиција

Координативни тела:

Национален координативен центар за 

гранично управување

Национален координатор за борба против 

тероризам

Меѓуресорски тела во процесот на европска 

интеграција – ги раководат претставници од 

МВР, а ги координира Секретаријатот за европски 

прашања):

- НПАА работна група за поглавје 24 – ги 

определува приоритетите за превод и усогласување 

во поглавјето, како и преговарачките позиции

- Секторска работна група за внатрешни работи 

– обезбедува координација на донаторската помош 

во секторот и нејзино насочување кон тековните 

приоритети

- Поткомитет за правда, слобода и безбедност 

- обезбедува можност за следење на она што е 

спроведено и форум за дијалог со Европската 

комисија во врска со она што треба да се направи

Влада - ги дефинира политиките, го координира и 
следи нивното спроведување

Работни тела:
- Генерален колегиум на државни секретари
- Комисии
- Седници на Влада

Собрание - ги менува и усвојува законите, го 

усвојува буџетот и има надзорна улога над 

спроведувањето на политиките

Работни тела:

- Комисија за одбрана и безбедност - основна

- Комисија за европски прашања (за сите закони 

што се носат со европско знаменце)

- Комисија за надзор над безбедносните служби 

(АНБ и АР)

- Комисија за надзор над следењето на 

комуникациите

- Комисија за финансирање и буџет

¹¹  Повеќе информации за надлежностите и улогата на секоја од институциите ќе најдете во публикацијата 
Мапирање на институциите од областа на правдата, слободата и безбедноста подготвена од Евротинк и достапна 
на следниот линк https://cutt.ly/azERIf716



Најчести предизвици со кои се 
соочуваат ГО во поглавје 24 и стратегии 
за надминување

Јавните служби и ГО имаат различни улоги 

и одговорности во општеството и според тоа 

честопати имаат и различни цели и начини 

за нивно остварување, што понекогаш може 

да доведе до противречности и пречки при 

соработката. Тоа може особено да биде изразено 

во областите опфатени со поглавје 24 каде што 

вклученоста на ГО нема долга традиција и е 

дополнително обременета со самите специфики 

на областа правда, слобода и безбедност. 

Според тоа, најчестите предизвици со кои се 

соочуваат ГО во рамките на поглавје 24 ги 

вбројуваат:

ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ - поради самата 

природа на материјата која честопати вклучува 

информации од чувствителен и доверлив 

карактер, како и лични податоци, постои 

асиметричност во степенот на информираност, 

со тоа што ГО неретко се наоѓаат во 

подредена положба во нивната комуникација 

со државните институции кои не секогаш 

можат да ги споделуваат сите информации со 

претставниците на ГО.

РАЗЛИЧНИ ОЧЕКУВАЊА – непознавањето 

на начинот на функционирање, целите и 

приоритетите на спротивната страна води 

кон потенцијално создавање на погрешни 

перцепции и очекувања во врска со тоа како 

треба соработката да се одвива и што би требало 

секоја од страните да (не) прави.

ЕКСПЕРТИЗА - имајќи ја предвид тесно 

специјализираната природа на самото 

поглавје, како и високиот степен на стручност 

потребен за следење на различните 

подрачја, на ГО им е потребно високо ниво на 

капацитет и експертиза за да можат да бидат 

соговорници на исто ниво со претставниците на 

институциите.

ОДРЖЛИВОСТ на ГО – иако за воспоставување 

и успех на соработката, како и за следење 

и оценка на политиките е потребно време, 

континуитетот неретко зависи од надворешни 

фактори, како што се финансирањето на ГО кое 

во Северна Македонија најчесто се обезбедува 

преку проекти и во голема мера зависи од 

приоритетите на донаторите.

НЕДОСТАТОК НА ВОЉА ЗА СОРАБОТКА - 

најчесто од страна на државните институции, 

без разлика дали се работи за политичкото 

или административното ниво може да 

биде сериозна пречка за воспоставување, 

одржување и успех на соработката. Причините 

за таквата состојба може да се состојат во 

перцепцијата за потенцијално идеолошко 

несовпаѓање меѓу политиките на јавните 

служби и приоритетите на ГО, ставот дека 

активностите на соработката би биле 

дополнителни работни обврски што би ги 

обремениле службените лица или едноставно 

несогледување на корисноста од соработката.

¹² Jouzova, J., Civil society and the EU integration process: Key importance, little impact?, 2019, https://
europeanwesternbalkans.com/2019/09/11/civil-society-and-the-eu-integration-process-key-importance-little-impact/?fbcli
d=IwAR1ZyWH7N71oOJrh_tUSG4DMyFcfsIn0tz9Egv3R4pTFJLY30mFQOznVACM 
¹³ Најзначајните регионални организации во оваа област ги вклучуваат Migration, Asylum, Refugees Regional 
Initiative (MARRI), the South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons 
(SEESAC), the Regional Anti-corruption Initiative (RAI), the Integrative Internal Security Governance (IISG) approach, South-
East Europe Law Enforcement Center (SELEC), the Police Cooperation Convention for Southeast Europe (PCC-SEE) and the 
South-east European Police Chiefs Association (SEPCA). 17



Со цел надминување на овие предизвици, може 

да се пристапи кон активности кои ќе водат кон:

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИСТАКНУВАЊЕ НА 

ЗАЕМНАТА КОРИСТ – меѓусебната соработка 

на институциите вклучени во поглавје 24 и ГО 

нуди несомнено придобивки и за двете страни 

и тие треба отворено да се комуницираат и 

објаснат.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА – 

некои активности во рамки на поглавје 24 

ГО ги прават поефикасно во споредба со 

институциите поради самата природа на 

нивната работа, довербата и блискоста до 

граѓаните, особено кога станува збор за 

обезбедување услуги. Поради тоа потребно 

е да се направи проценка на ефикасноста на 

активностите и стратегиите на јавните служби и 

ГО и да се дефинираат областите за соработка и 

улогите на секоја страна.

ДЕФИНИРАЊЕ КОНКРЕТНИ НАСОКИ ЗА 

СОРАБОТКА (модел/методологија) – со цел 

јасно определување на очекувањата и начинот 

на соработка, потребно е од самиот почеток 

отворено и транспарентно да се пристапи кон 

дефинирање детални насоки како соработката 

би се одвивала во текот на определен 

временски период. Таквите насоки би требало 

да предвидат динамика и начин на среќавање 

на претставници од двете страни, контакт лица, 

начин на размена на информации, учество во 

подготовка на стратешки документи, закони 

и останати акти и слично, како и да бидат 

усогласени со плановите за работа на јавните 

служби.

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ – е неопходно 

и за двете страни, имајќи ја предвид големата 

динамика и развојот на политиките во 

поглавје 24. Освен тоа, заеднички активности 

за јакнење на капацитетите би придонеле за 

градење доверба и развивање на меѓусебните 

односи. Покрај обуки во стручната област, 

пожелно е организирање заеднички настани 

и во однос на т.н. „меки вештини“ потребни за 

успешна соработка, како што се управување, 

комуникации, односи со јавност и сл.

РАЗВИВАЊЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ 

– државните институции кои ќе се уверат во 

директните придобивки од вклучувањето на 

ГО во поглавје 24 би требало да се залагаат 

за развивање и спроведување на одржливи 

модели на соработка со ГО, на пример преку 

алоцирање јавни ресурси за обезбедување 

услуги од страна на ГО со примена на 

транспаретни и објективни критериуми, 

поттикнување на социјалното претприемништво 

и преземање на товарот за организација на 

повеќето активности во рамки на соработката.

ВМРЕЖУВАЊЕ – имајќи ја предвид 

асиметријата во однос на големината, ресурсите 

и влијанието во процесот на носење одлуки 

кога станува збор за меѓусебната соработка 

меѓу државните институции и ГО, потребно 

е преземање активности за вмрежување, 

односно градење на формални и неформални 

мрежи и коалиции на ГО кои би соработувале 

меѓусебно, би ги делеле трошоците и би 

настапувале координирано со цел зголемување 

на сопствената „тежина“, односно влијание врз 

процесите.
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Најчести предизвици со кои се 
соочуваат ГО во поглавје 24 и стратегии 
за надминување

Повеќето земји од регионот на Западен 

Балкан се соочуваат со слична состојба 

кога станува збор за вклученоста на ГО во 

евроинтегративниот процес и јавните политики 

воопшто, како и за предизвиците кои треба да се 

надминат во рамки на поглавје 24¹². Поефикасно 

управување со мигрантските текови, поголема 

професионализација на безбедносните служби, 

конкретни резултати во борбата против 

корупцијата и организираниот криминал се дел 

од барањата на Европската комисија за поглавје 

24 кои се провлекуваат низ годишните извештаи 

за сите шест земји. Ваквата состојба отвора поле 

за интензивна регионална соработка на ГО што 

би водела кон повеќе придобивки.

Прво, ГО би можеле да учат едни од други за 

реформските процеси во земјите со кои нè 

обединува иста цел и ист пат до членство во 

ЕУ. На тој начин не само што би ги осознале 

начините за транспонирање на европското аки 

што ги избрале другите држави кои се понапред 

во однос на различни подрачја, туку и би имале 

увид во нивните научени лекции и евентуалните 

грешки со цел да не ги повторуваме. Трансферот 

на знаење би можел натаму да продолжи и 

преку соработката на ГО со јавните служби 

на национално ниво имајќи предвид дека 

самата структура и природа на институциите 

е поригидна и помалку дозволува можности 

за регионална размена и меѓусебно учење во 

споредба со ГО.

Второ, ГО би можеле да работат на 

воспоставување регионална платформа за 

застапување во однос на поглавје 24 воопшто 

или за поединечни теми од заеднички интерес. 

На тој начин би можеле да го зголемат своето 

влијание во конкретната област, подобро да ги 

канализираат барањата, да обезбедат поголема 

и понасочена поддршка од ЕУ и останатите 

засегнати страни и да бидат поефикасни во 

постигнувањето конкретни резултати. Една 

регионална платформа, како чинител со значајна 

база на поддршка сочинета од ГО во шест земји 

би можела полесно и поефикасно да соработува 

и со бројните меѓународни и регионални 

организации со надлежност во поглавје 24¹³, 

да има увид во состојбата во сите држави и да 

поттикнува позитивна конкуренција меѓу земјите 

со цел постојано подобрување на политиките, 

наместо трка кон дното.

Форум каде што ГО од Западен Балкан веќе 

имаат воспоставено редовно присуство и 

меѓусебна координација што би можела да 

се прошири и зајакне во однос на областа на 

правда, слобода и безбедност е Берлинскиот 

процес. Имено, од самитот во Лондон во 2018 

година, воспоставена е соработка и на ниво 

на министри за внатрешни работи со обврски 

коишто државите ги преземаат и коишто ќе 

се следат во рамки на процесот¹4. Имајќи 

го предвид значењето кое му се придава на 

граѓанското општество во рамки на Берлинскиот 

процес, тој би можел да стане форум во којшто 

ГО од регионот би воспоставиле редовна 

координација за прашања поврзани со поглавје 

24, но и влезна точка за да се побара поголема 

транспарентност во однос на исполнувањето 

на реформската агенда од страна на државните 

институции на регионално ниво.

¹4 Declaration by the Chair of the Interior and Security Ministers meeting of the London Western Balkans Summit, July 
2018, https://berlinprocess.info/wp-content/uploads/2018/07/Declaration-by-the-Chair-of-the-Interior-and-Security-
Ministers-meeting-of-the-London-Western-Balkans-Summit-9-July-2018.pdf 19
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