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Во периодот од 03 до 16 февруари, 2021 

година ЕВРОТИНК – Центар за европски 

стратегии организираше Школа за европска 

политика. Школата содржеше три циклуси 

со 9 презентации. Предавачи беа еминентни 

професори и експерти од Република Северна 

Македонија и од земји од југоисточна Европа, 

сите со искуство во евроинтеграцискиот процес 

од земјите од регионот и од регионални и 

меѓународни организации. Школата ја следеа 30 

слушатели кои доаѓаа од невладини организации 

кои работат на теми од поглавјето 24, 

претставници од граничната полиција и од други 

државни институции чија надлежност е поврзана 

со поглавјето 24.

Концептот на Школата за европска политика 

беше фокусиран на поглавјето 24, Правда, 

слобода и безбедност. Целта на Школата беше 

предавачите да ги елаборираат темите и да се 

отвори дискусија со слушателите со намера да 

се разбере поглавјето 24 во однос на другите 

поглавја во процесот на eвроинтеграција.

Важно за почетокот и организацијата на 

Школата за европска политика е дека истата е 

препознаена од државните институции за важен 

настан од промовирање на евроинтеграцискиот 

процес на Република Северна Македонија, 

што беше видливо од содржинското воведно 

обраќање на државната секретарка од 

Министерството за правда.

Оправдано, големо внимание беше посветено на 

осознавање на методологијата на комуницирање 

и преговарање меѓу земјата кандидат Република 

Северна Македонија  и Европската Унија, пред и 

по отпочнување на преговорите.

Во првиот дел главни теми на Школата беа 

правилата за отпочнување на преговорите, 

особено по воведувањето на новиот концепт 

подготвен од ЕУ во март, 2020 година, 

Искуствата и научените лекции од преговорите 

на Република Србија и Црна Гора со ЕУ, и особено 

темите за миграција и азил, превенцијата и 

борбата против организираниот криминал, 

финансискиот криминал и перењето на пари, 

радикализација и поларизација, регионалната 

и меѓународната полициска соработка. 

Посебен аспект во програмата на Школата 

беше посветен на препознавање и јакнење на 

улогата на граѓанското општество во процесот 

на преговорите со ЕУ, во поглавјето 24, од аспект 

на создавање мрежа на компетентни невладини 

организации, првично во рамките на земјата, а 

потоа и со нејзино регионално вмрежување и 

размена на искуства и техники за постапување.
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Во текот на деветте презентации доминираа 

два аспекта: а). теми поврзани со правилата на 

преговарање за двете страни: земјата преговарач 

и Европската Унија; б). Теми и области за кои се 

преговара.

Во рамките на првиот аспект (Стефановски, 

Лембовска, Конеска-Бероска, Стојановиќ-Гајиќ) 

се презентираа темите кои се содржани во 

поглавјето 24 и субјектите од Република Северна 

Македонија кои се вклучени во раната фаза 

кога е направен мониторингот по областите. 

Акцентот беше ставен на потреба од јакнење 

на партнерството меѓу сите засегнати страни и 

особено за улогата и придонесот во преговорите 

кој може да се направи со активно вклучување 

на граѓанското општество. Препознавањето на 

капацитетите на невладините организации во 

земјата и можноста од нивно зајакнување во 

создавање мрежа на граѓански организации ќе 

придонесе за создавање силна засегната страна, 

која ќе обезбеди експертиза во бројните области 

кои произлегуваат од Поглавјето 24.

Состојби за кои се разговараше за 

евроинтеграцијата и кои ја одбележаат работата 

на Школата се:

Тела во ЕУ кои имаат надлежност и кои се 

политиките на Поглавје 24

• Генералната Дирекција за миграции и 

внатрешни работи

o Политика за миграција

o Внатрешна безбедност

o Надворешни граници на ЕУ – Шенген

o Надворешна димензија

• Генералната Дирекција за правда, права на 

потрошувачи и родова еднаквост

o Судска соработка во граѓанска и 

кривична материја

• Европол

Поглавјето 24 (исто и поглавјето 23) прво 

се отвора во преговорите и последно се 

затвора. Двете поглавја според новата 

методологија се препознаени за контролни 

механизми  за отворање, напредок и 

затворање на останатите 32 поглавја. Тоа 

значи ако едно поглавје е преговарано и веќе 

е затворено, но во меѓувреме работите станат 

незадоволителни затоа што владеењето на 

правото не се спроведува, истото поглавје 

повторно ќе биде вратено за преговарање. 

Ова правило кое произлегува од новата 

методологија на преговарање дополнително 

ја истакнува важноста на владеењето на 

правото, кое добива дополнителна тежина 

при преговарањето. Овие чекори предизвикаа 

интерес беа предмет на детална и корисна 

расправа со претставниците на невладиниот 

сектор – учесници на школата.

Новата методологија предвидува формирање 

кластер (грозд) составен од сродни поглавја. 

Покрај поглавјето 24 и 23, други поглавја 

кои го сочинуваат кластерот се поглавјето 

5, Јавни набавки; поглавјето 32, Финансиска 

контрола; и поглавјето 18, Статистика.

Република Северна Македонија во 2019 

година ги формираше работните групи од 

претставници на државните институции.

Чекорите при отпочнување на преговорите се:

• Мониторирање

• Почетни одредници (opening benchmarks)

• Отворање поглавја

• Спроведување и процена на исполнување

• Затворање на поглавја
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Во вториот аспект на Школата преовладуваа 

темите:

Миграција 

Во делот за миграцијата беа опфатени повеќе 

аспекти, и тоа:

• Миграцијата, азилот и граничното 

управување како дел од поглавјето 24

• Миграцијата, азилот и граничното 

управување во ЕУ

• Миграцијата, азилот и граничното 

управување во Република Северна 

Македонија, на патот кон ЕУ

• Колку се блиску, а колку  се  оддалечни 

поимите миграција, азил и гранично 

управување

Теми кои беа разработени во панелот се:

• Слобода на движење на луѓе, миграции и 

азил

• Шенгенскиот договор (1985)  и Шенгенската 

конвенција (1990) со која се укина контролата 

на внатрешните граници и воспоставување 

единствени правила за контрола на 

надворешната граница на ЕУ

• Визи 

• Азил

Од земјата која ги почнува преговорите со ЕУ се 

очекува:

• Да ги усвои заедничките правила за гранична 

контрола, визи, дозволи за престој и работа, 

надворешна миграција и азил. 

• Да соработува во делот на Шенген, со што се 

наложува укинување на граничните контроли 

во ЕУ

Дополнително со учесниците беа споделени 

информации за неодамна спроведено 

регионално истражување во земјите на МАРРИ, 

каде што беше истражувано влијанието на 

пандемијата КОВИД-19  врз миграцијата во 

земјите на МАРРИ регионот (Трпе Стојановски).

Финансиски криминал и перење пари

Крунска цел на секоја држава која се бори 

против организираниот криминал е бројот на 

судски одлуки со кои се одзема вредноста 

стекната со криминал (Ивица Симоновски). 

Логично, како појдовна точка беше анализирана 

статистичката информација за конфискувани 

добра. Потоа се пристапи кон појаснување на 

процесот на перење пари, идентификувани 

жаришта за перење пари, правна регулатива со 

која се спречува перењето пари, и искуства од 

светот каде што постои систем за спречување 

перење пари.

Интерес во разговорот со учесниците на 

школата предизвикаа извештаите на Money 
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well Committee на Советот на Европа, 

регулативата на ЕУ која се однесува на јакнење 

на институциите во спречувањето перење 

пари. Документираните случаи на перење пари 

поттикнаа активна дебата меѓу учесниците на 

Школата.

Поларизација, радикалзација и насилен 

екстремизам

Историјата на конфликтите и нивното 

поврзување со  поларизацијата, 

радикализацијата и насилниот екстремизам 

беа вовед во предавањето кое беше 

фокусирано на современите манифестации на 

стариот проблем. Примерите за радикализација 

и насилен екстремизам беа поврзани со 

распадот на поранешна Југославија и крвавите 

судири кои го одбележаа крајот на минатиот 

век (Valery Perry).

Новите облици на насилен екстремизам 

беа појаснети со постоењето на Калифатот. 

Како фактори кои имаа позитивно влијание 

на глобалните процеси и растењето на 

поларизацијата, радикализацијата и насилниот 

екстремизам се финансиската криза од 2008 

година, Арапската пролет од 2010 и секако 

војната во Сирија од 2011 година.

Селектирањето борци од земјите на ЕУ и од ЗБ 

привлекоа внимание во предавањето. Тешко 

е да се утврдат вистинските причини зошто 

повеќе илјади млади луѓе од ЕУ заминуваа 

на фронтовите на ИСИС и во Украина. Истото 

прашање се поставува и за повеќе од 900 

борци од ЗБ, најмногу од Косово и Босна и 

Херцеговина престојуваа на воените подрачја.

Прашањата од учесниците на Школата 

најмногу се однесуваа на светските искуства од 

ресоцијализацијата на повратниците од воените 

жаришта и институционалните програми со 

кои се очекува да се прави реинтеграцијата на 

борците и на нивните семејства.

Улогата на граѓанското општество и 

истражувачкото новинарство во борбата 

против организираниот криминал

Големиот број невладини организации, околу 

100.000 на подрачјето на ЗБ покажува дека е 

голем интересот на граѓанското општество за 

политиките на властите. Но од друга страна, 

многу мал број на невладини организации 

се занимаваат непосредно со феноменот на 

организиран криминал и со тоа се стеснува 

линијата на влијание на граѓанското општество 

кон политиките, особено кон реалните акции за 

спречување на корупцијата и борбата против 

организираниот криминал.

Во процесот на отпочнување на преговорите со 

ЕУ граѓанското општество има можност да се 

наметне и да има голема улога како засегната 

страна. За таа цел важно е да се јакне релацијата 

и создавањето мрежа меѓу граѓанските 

организации за конкретна област на интерес, 

како што е поглавјето 24.

Истражувачкото новинарство служи за 

идентификување на случаи кои содржат 

корупција и злоупотреба на јавни средства. 

Од таа причина сите случаи на откривање 

злоупотреби со јавните пари заслужува поголема 

поддршка. Владеењето на правото и вистинска 

воља за спречување на корупцијата државата 

може да ги покаже со поголема енергичност 

и расветлување, со конечна судска постапка, 

кога се спречени новинарите во својата работа 

или биле предмет на казнено постапување од 

непознати граѓани.
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Во насока на јакнење на граѓанскиот аспект во 

превенцијата и борбата против организираниот 

криминал (ОК), како позитивен модел беше 

спомната Глобалната иницијатива (2013) која го 

поддржува граѓанскиот сектор во регионот, како 

важна алка во балансирано и сеопфатно јакнење 

на алијансата во борба против ОК (Мејдини).

Регионална и меѓународна полициска 

соработка

Регионалната полициска соработка е важен 

инструмент во сузбивањето на прекуграничниот 

криминалитет. Ова прашање долго време било 

потиснувано и каналот за ограничена полициска 

соработка се остварувал преку Интерпол. 

Меѓутоа, со јакнењето на организираниот 

криминал и неговата агресивност со која се 

зголемувале заканите од него, Европската унија, 

а потоа и регионот на ЗБ стануваат свесни 

дека мора да развијат политики и конкретни 

механизми со кои меѓународниот криминалитет 

ќе се сузбива на дневна основа.

Првиот и главен документ со кој се овозможува 

регионалната полициска соработка е 

Полициската конвенција за соработка во 

југоисточна Европа (2006). Втор документ кој 

овозможува регионална полициска соработка 

е СЕЛЕК Конвенцијата (2012) која се однесува 

на истите основи за соработка, но се однесува 

за поширок опфат земји членки на СЕЛЕК, 

дополнети со земјите од Кавкаскиот регион 

(Јелка Клеменц).

Регионалните полициски алатки се проверуваат 

низ вежбовни активности организирани од 

Секретаријатот на Полициската конвенција, 

како и во конкретни полициски акции.

Регионалната и меѓународната полициска 

соработка сѐ уште се спроведува во 

ограничен број случаи, бидејќи за успешна 

соработка е потребно таа да се спроведува 

без да се наруши националниот суверенитет, 

а истовремено да постојат разработени 

правни механизми меѓу засегнатите страни, 

кои ќе обезбедат непречено спроведување 

на прекуграничната полициска соработка. 

Од друга страна, секогаш мора да се има 

во вид виталноста и прилагодливоста на 

организираните криминални групи кои се 

најмалку еден чекор пред полицијата и 

органите на прогонот.

Ризици кај меѓународната полициска 

соработка се:

• Многу заинтересирани страни кои може да 

доведат до поклопување на интересите и да 

ја задушат соработката

• Слабо спроведување на активностите, кои 

се многу комплексни

• Нема долгорочна одржливост

• Природата на соработката е загрозена од 

слабости во  планирањето

• Постои исклученост на некои партнери, 

што е резултат на политички одлуки на 

државите, а на штета на полициската 

соработка
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Направените вежби и особено успешно 

спроведените полициски акции во 

меѓународната полициска соработка 

придонесуваат за:

• Јакнење на оперативните способности на 

службите кои учествуваат во меѓународната 

полициска соработка

• Подобрено ниво на размена на информации

• Зголемена употреба на алатки кои се 

прифатени во ЕУ

• Придонес кон базите на податоци на ЕУ

• Размена на ЕУ стандарди

• Зголемување на меѓусебната доверба и 

разбирање

• Подобар импакт кон локалното 

население

• Идентификување на слабите страни и 

нивно подобрување – научени лекции

Разговорот и дебатата со учесниците 

отвори бројни прашања за размислување. 

Ова особено се должи на потребата од 

натамошно регулирање на меѓународната 

полициска соработка и нејзино 

хармонизирање со регулативите на ЕУ а 

пред сѐ со GDPR (General Data Protection 

Regulation).
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Заклучок

Школата за европска политика организирана од 

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии беше 

одлично дизајнирана и овозможи еминентни 

домашни и странски познавачи на поглавјето 

24 и на актуелни теми да презентираат важни 

информации за процесот на преговарање со ЕУ и 

важноста на темите кои ќе се преговараат.

Учесниците на Школата, кои доаѓаа од 

граѓанското општество, државните институции 

и медиумите, покажаа големо познавање од 

областа, кое после инспиративните предавања 

и дебатата која следуваше, овозможија да се 

здобијат со уште повеќе знаење за материјата и 

за техниките на преговарање.

Презентациите и материјалите кои произлегоа од 

Школата се значајна библиографска граѓа, која 

треба да им биде достапна на сите учесници и да 

се користи во идните преговори.

РЕЗИМЕ ЗА ШКОЛАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗИРАНА ОД ЕВРОТИНК – ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКИ СТРАТЕГИИ




