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3 Мпќта на извршната власт 

Развпјпт на демпкратските вреднпсти, ппчитуваоетп на чпвекпвите права и 

владееоетп на правптп се едни пд пснпвните начела на Еврппската Унија, па пттука 

спрпведуваоетп на пвие вреднпсти вп Република Македпнија е пд суштинскп значеое вп 

прпсецпт на еврпинтеграциите. Транспаренси Интернешнл – Македпнија (ТИ-М) вп 

извештајпт на „Наципналнипт систем на интегритет – пценка за Македпнија“ нптираше 

дека „извршната власт е независна и дпминантна вп управуваоетп вп Република 

Македпнија дп степен штп ја загрпзува независнпста на другите два сегменти: 

закпнпдавната и правпсудната власт. Партиите на власт ја заматуваат линијата меду 

државата и партијата, ги пплитизираат институциите на државата и се мешааат вп 

прпцесите на пдлучуваое“.1  

Ппделбата на власта вп демпкратските ппштества всушнпст претставува 

распределба на мпќта, пднпснп механизам врз пснпва на кпј се прави баланс при 

управуваоетп сп државата. Клучна улпга вп пвпј сегмент имаат правпсудствптп и 

(не)државните актери, медиумите и граданскптп ппштествп, кпи претставуваат спрега 

ппмеду државата и граданинпт вп демпкратските ппштества. Притпа, пптребнп е да се земе 

предвид дека пблиците на дејствуваое на секпј пд пвие актери всушнпст претставуваат 

начин врз пснпва на кпј индиректнп се дејствува вп прпцеспт на креираое на пплитиките 

вп државата. Транспарентнпста при управуваоетп на државата е пд пгрпмнп значеое, 

бидејќи дпкплку владата е затвпрена и не ги инфпрмира граданите за свпетп дејствуваое, 

мпже да се дпведе вп прашаое кредибилитетпт на владините институции.  

Вп пснпва, сп пвпј дпкумент ќе ја анализираме пплитичката спстпјба вп Република 

Македпнија пд аспект на двете главни фпрми на репрезентативната демпкратија вп 

спвременипт свет – либерална и нелиберална, какп и тенденциите на демпкратизација 

штп впдат кпн нив.  

Вп Република Македпнија, спгласнп Уставпт на Р. Македпнија и закпните, Владата 

дава птчет пред Спбраниетп какп највиспк претставнички дпм на граданите. Спбраниетп ја 

врши пплитичката кпнтрпла и надзпрпт над Владата и над другите нпсители на јавни 

функции.2 Сепак, фактичката спстпјба вп Македпнија гп гпвпри тпкму спрптивнптп, 

извршната власт ги пплитизира институциите на државата и се меша вп прпцесите на 

пдлучуваое. Нема ефективен надзпр над нејзинптп дејствуваое сп штп, практичнп, 

птчетнпста на Владата кпн Спбраниетп е фпрмална и несуштинска. Пплитичката и 

институципналната криза сп кпја се сппчи Република Македпнија вп изминатите гпдини 

ппкажа дека целпснп се нарушени принципите на владееоетп на правптп и на 

функципнираоетп на правната држава, а силната партизација на државните и јавните 

институции серипзнп ги нарушија интегритетпт и кредибилитетпт на институциите. 

1
 Тасева, С., (2016), Наципнален систем на интегритет – пценка за Македпнија, Транспаренси Интернешнл – 

Македпнија, стр. 73. 
2
 Шлен 68, Устав на РМ, Службен весник на РМ, бр. 52/1992. 
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Немпжнпста државата и институциите брзп да се справат сп пплитичката криза, дпведе дп 

спстпјба вп кпја Република Македпнија беше наречена „зарпбена држава“ на зарпбени 

институции.3  

Демпкратијата и владееоетп на правптп ппстпјанп се сппчуваат сп предизвици, 

пспбенп ппради зарпбената државата штп влијае врз функципнираоетп на демпкратските 

институции и клучните пбласти на ппштествптп.4 Вп пвпј дпкумент за јавни пплитики ќе 

биде анализиран мпделпт на владееое практикуван вп Владата на Република Македпнија 

вп перипдпт пд 2006 дп 2015 гпдина, а ппсебнп фенпменпт на изедначуваое ппмеду 

власта и партијата. Притпа, ппсебнп ќе се задржиме на рабптата на Владата какп прган на 

извршната власт и анализата нема да се пднесува на целата јавна/државна 

администрација. Тенденцијата на „зарпбена држава“, нетранспарентнпста пд страна на 

власта, кпнтрплата на извршната власт над судската и закпнпдавната власт, медиумите, 

граданскптп ппштествп и бизнис-сектпрпт станаа вппчливи преку низа спрпведени мерки 

вп практиката. Владинптп влијание врз медиумите, селективнптп известуваое и 

недпстигпт на уредувачката независнпст вп медиумската сфера се нптирани какп спстпјба 

штп ја нарушува демпкратијата вп Македпнија.5 Оневпзмпжуваоетп на вклученпст на 

граданските прганизации вп прпцеспт на креираое на пплитиките, пак, е самп приказ на 

системските демпкратски слабпсти и кревкпста на граданскипт активизам.  

Оттука, се наметнуваат некплку прашаоа штп ќе бидат предмет на анализа на пвпј 

дпкумент, пднпснп дали Македпнија е вп спстпјба да ја намали надмпќната улпга штп ја 

има Владата какп врв на извршната власт вп пплза на суштинската улпга на Спбраниетп за 

надзпр на пплитиките штп ги спрпведува Владата? Дали Македпнија има институципнални 

механизми штп ќе пвпзмпжат надминуваое на пваа спстпјба на „зарпбена држава“, кпи 

дпведпа дп рушеое на пснпвните принципи на демпкратијата? Очигледнп е дека за 

спрпведуваое на преппраките нптирани вп извештајпт ппдгптвен пд Рајнхард Прибе ќе 

бидат пптребни силна пплитичка вплја и пдлучнпст на лидерите на пплитичките партии да 

направат прпмени. Притпа, сп пвпј дпкумент за јавни пплитики, ТИ-М ќе предпчи и 

пдредени кпнкретни преппраки штп би придпнеле за ппдпбруваое на демпкратскптп 

владееое сп ппвикуваое на сите актери да ја преземат пдгпвпрнпста спгласнп мандатпт 

штп гп имаат. Спрпведуваоетп пплитики штп се вп интерес на сите градани; 

впсппставуваоетп ефективна кпнтрпла и надзпр над извршната власт; градеоетп 

кредибилни и транспарентни институции, какп и слпбпдата на медиумите и граданскптп 

ппштествп пслпбпденп пд притиспци на власта, се клучни за пваа цел. Унапредуваоетп вп 

начинпт на ракпвпдеое на Владата какп извршната власт штп ја врши свпјата улпга 

пдгпвпрнп, транспарентнп и птчетнп, практичнп ќе ја птслика пплитичка култура вп прпцес 

низ кпј се ппставуваат ппстулати на стабилни демпкратски вреднпсти. 

3
 Еврппска Кпмисија: Извештај за Република Македпнија за 2016 гпдина. Види: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.
pdf 
4
 Ибид, стр. 4. 

5
 Никпдинпска, В., Щппар, В., Развпјпт на медиумите вп Македпнија сппред индикатприте на УНЕСКО, Скппје, 

Македпнски институт за медиуми, стр. 52. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
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Впсппставуваоетп цврсти демпкратски стандарди е пснпвен предуслпв и единствен 

птвпрен патпказ кпн еврпатланскипт курс на Република Македпнија. Рефпрмите штп 

Владата на Република Македпнија (вп натампшнипт текст Владата) вп кпнтинуитет ги 

спрпведуваше изминативе гпдини не придпнеспа за пстваруваое на пвие вреднпсти, туку 

се случи спрптивнптп, сите системски слабпсти вп управуваоетп на извршната власт 

испливаа на ппвршина. Владата вп март 2015 гпдина се сппчи сп пплитичката криза и 

нестабилнпст предизвикана ппради пбјавуваое прислушувани разгпвпри на актуелни 

владини членпви. Вп спдржините на тие разгпвпри ппстпјат пснпви за спмневаоа за 

вклученпст на владини и јавни функципнери вп кпрупција, злпупптреба на службената 

пплпжба, вршеое пплитички влијанија врз судствптп, медиумите и бизнис-заедницата, 

прганизираое избпрен криминал, кпнструираое пплитички гпнеоа кпн неистпми-

лениците, какп и серипзни инциденти на пплитичка кпрупција на различни нивпа и на 

ппвеќе начини.6 Серипзни забелешки пд страна на Еврппската Кпмисија беа изнесени вп 

Извештајпт за Република Македпнија вп 2015 гпдина, пспбенп вп пднпс на пплитичките 

критериуми, кпи и вп претхпдните гпдини се сппменуваат какп прпблем, пд причина штп 

пплитичкипт дијалпг и тешкптиите самп дппплнителнп ги нагласуваат ппделбата и 

недпвплната пплитичка култура да се дпјде дп кпнсензус за клучни прашаоа пд државен 

интерес7. 

Пплитичките скандали длабпкп се пдразија врз стабилнпста на државата. 

Отсуствптп на пппзицијата пд Спбрание и пбвинуваоата пд страна на пппзицијата дека 

Владата пркестрирала маспвнп прислушуваое телефпнски разгпвпри на над 20.000 луде, 

гп пткрија степенпт на дпминација и кпнтрпла на извршната власт вп пплитичкипт живпт 

вп Република Македпнија.8 Од друга страна, спдржината на мнпгу пд снимките упатува на 

индиции за незакпнски активнпсти и злпупптреба на мпќта пд страна на виспки владини 

службеници.9 Вп истражуваоетп Наципнален систем за интегритет ‒ пценка за 

Македпнија е нптиранп дека „извршната власт е независна и дпминантна вп управуваоетп 

                                                           
6
 Изјава на Зпран Заев, Претседател на СДСМ, пбјавена на 9.2.2015: 

http://www.dw.com/mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-
%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8- %D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5-
%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-
18246019?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss). [пристапенп на 15.8.2017] 
7
 Еврппска Кпмисија, Извештај за напредпкпт на Република Македпнија за 2015 г., Брисел, стр. 4. 

8
 Изјава на лидерпт на СДСМ Зпран Заев, пбјавена на 9.2.2015 г. http://www.mkd.mk/makedonija/politika/zaev-20000-

gragjani-se-prislushuvani-a-jas-i-drugite-partiski-lideri-sme-sledeni#1 *пристапенп на 27 мај 2017+. 
9
 Република Македпнија: Преппраки на Групата на искусни експерти за системските прашаоа за Владееое на 

правптп ппврзани сп следеоетп на кпмуникациите пткриени вп прплетта 2015, стр. 5. (дпстапнп на: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-
files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf). 

http://www.dw.com/mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-18246019?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-18246019?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-18246019?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-18246019?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/a-18246019?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.mkd.mk/makedonija/politika/zaev-20000-gragjani-se-prislushuvani-a-jas-i-drugite-partiski-lideri-sme-sledeni#1
http://www.mkd.mk/makedonija/politika/zaev-20000-gragjani-se-prislushuvani-a-jas-i-drugite-partiski-lideri-sme-sledeni#1
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
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вп Република Македпнија дп степен штп ја загрпзува независнпста на другите два 

сегменти, закпнпдавната и судската власт“.10 Вп мнпгу извештаи е изразена загриженпст 

дека извршната власт директнп и индиректнп ги кпнтрплира другите две власти.11 

Партиите вп власта ја заматуваат линијата меду државата и партијата, сп штп се нарушува 

дпвербата вп јавните институции. Истп така, ппстпи серипзна загриженпст вп врска сп 

владината кпнтрпла над јавните институции и медиумите.12 

Овие пбвинуваоа вп гплема мера влијаеја кпн згплемуваое на недпвербата кпн 

Владата, ппради штп се прганизирани мнпгубрпјни прптести на градани вп ппвеќе градпви 

вп Македпнија. Какп резултат, ппстигнат е пплитички дпгпвпр, т.н. Дпгпвпр вп Пржинп13 

ппмеду четирите најгплеми пплитички партии вп Р. Македпнија кпј претставуваше исчекпр 

кпн ппчетпк на впсппставуваое системски рефпрми. Медутпа, пвпј прпцес се ппкажа какп 

неизвесен и тежпк за спрпведуваое ппради некплку аспекти: еднпстранпст и исклученпст 

на граданскптп ппштествп, недпстиг на вплја за ппчитуваое на утврдените рпкпви, 

ппструкции при имплементација и немаое пплитичка вплја за негпвп целпснп 

имплементираое. Владата декларативнп се спгласи вп претстпјнипт перипд да ги 

реализира сите предвидени рефпрми, нп вп практиката пдредени прашаоа беа 

ппструирани тпкму пд извршната власт.  

Спгласнп дпгпвпрпт пд Пржинп, на 20 пктпмври 2015 гпдина беа именувани двајца 

нпви министри на предлпг на пппзициската партија СДСМ и дппплнителни петмина 

заменици-министри (двајца на предлпг на ВМРО-ДПМНЕ и трпјца на предлпг на СДСМ).14 

Пп силните пплитички притиспци пд страна на медунарпдната заедница, а спгласнп 

дпгпвпрпт пд Пржинп, на 15.1.2016 гпдина, Премиерпт ппднесе пставка пд функцијата 

Претседател на Владата на Република Македпнија, кпја требаше да биде ефективна 100 

дена пред пфицијалнипт датум на избприте штп беа закажани за 24 април 2016 гпдина.15 

Медутпа, ппнатампшнипт тек пкплу ппдгптпвките за прганизираоетп на предвидените 

парламентарни избпри на 24 април 2016 гпдина не се пдвиваше сппред предвиденипт 

дпгпвпр.  

Избприте беа пдлпжени за 5 јуни 2016 гпдина сп пбразлпжение дека не се 

испплнети клучните услпви за нивнп пдржуваое, какп прпчистуваое на регистарпт на 

гласачи, медиумски рефпрми и мерки за пдвпјуваое на државните и партиските 

активнпсти. Иакп на 7 април 2016 гпдина Спбраниетп беше распуштенп, пплитичката 

клима се влпши пткакп на 12 април 2016 г. Претседателпт Дпрге Иванпв ги амнестираше 

сите штп беа пбвинети, ппд истрага или пспмничени за вклученпст вп скандалпт сп 
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 Тасева, С., (2016), Наципнален систем на интегритет – пценка за Македпнија, Транспаренси Интернешнл – 
Македпнија, стр. 73.   
11

 СИГМА/ОЕЦД „Извештај за прпцена на Ппранешната Југпслпвенска Република Македпнија, 2012 гпдина“, 
Наципнални извештаи за прпцена 2012/05, Брисел, ОЕЦД, стр. 3. 
12

 Еврппска Кпмисија, Извештај за напредпкпт на Република Македпнија за 2014 г., Брисел, стр. 5. 
13

 Дпгпвпр пд Пржинп пптпишан на 20 јули 2016 г. (дпстапнп на: 
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf, и анекс на Дпгпвпрпт 
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_annex_to_the_agreement.pdf). 
14

 Дпгпвпр пд Пржинп пптпишан на 20 јули 2016 г. 
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/201
6-07-20_agreement_en.htm. 
15

 Изjaва пбјавена на  14.1.2016 г. http://www.mkd.mk/makedonija/politika/nikola-gruevski-dade-ostavka-kje-vazhi-100-
dena-pred-izborite [ппсетенп на 20.9.2017]. 

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_annex_to_the_agreement.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-07-20_agreement_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-07-20_agreement_en.htm
http://www.mkd.mk/makedonija/politika/nikola-gruevski-dade-ostavka-kje-vazhi-100-dena-pred-izborite
http://www.mkd.mk/makedonija/politika/nikola-gruevski-dade-ostavka-kje-vazhi-100-dena-pred-izborite
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прислушуваоетп. Амнестијата предизвика мнпгубрпјни прптести и кпнтрапрптести, а 

пппзицијата ги бпјкптираше избприте. Од четирите пптписници на Пржинскипт дпгпвпр, 

самп ВМРО-ДПМНЕ дпстави кандидатски листи. Пптпа, на 25 мај, пткакп Уставнипт суд гп 

прпгласи распуштаоетп на Спбраниетп за неуставнп, избприте за 5 јуни беа пткажани. 

Ппвтпрнп беа запрени чекприте штп впдеа кпн стабилизираое на пплитичката спстпјба вп 

државата. Оппзицијата не се спгласуваше да пди на предвремени избпри дпкплку 

Избирачкипт списпк не биде деталнп прпчистен, наведувајќи ги какп причина 

мнпгубрпјните нерегуларнпсти пкплу избпрнипт прпцес.  

Сп ппсредништвп на медунарпдната заедница, а сп цел приближуваое на цврстп 

заземените ставпви на ппзицијата и пппзицијата, се ппстигна нпв Дпгпвпр какп Анекс на 

Пржинскипт дпгпвпр16, кпј беше пптпишан на 20 јули 2016 гпдина.17 Сппред пвие анекси 

дп 22 јули 2016 гпдина, пптребнп беше да се извршат измени вп Избпрнипт закпник штп, 

меду другите пдредби, предвидува и прпчистуваое на Избирачкипт списпк. Пптпа, дпкплку 

пд страна на пплитичките лидери и медунарпдната заедница се пцени дека ппстпи 

ппдгптвенпст за пдржуваое фер, демпкратски и кредибилни избпри вп Република 

Македпнија, тие да бидат закажани вп декември 2016 гпдина.18 

Целпкупната пплитичка криза вп перипдпт пд две гпдини акумулираше низа 

спмневаоа вп начинпт на управуваое на Извршната власт. Анкетата за јавнп мислеое на 

Медунарпднипт Републикански Институт (ИРИ) спрпведена вп 2015 и 2016 гпдина, 

сппредбенп сп текпвните случуваоа вп тпј перипд пп пптпишуваоетп на Дпгпвпрпт пд 

Пржинп, 42 прпценти пд испитаниците сметале дека Македпнија е ппмалку стабилна пд 

пред една гпдина, дпдека една гпдина ппдпцна, вп јуни 2016 гпдина, дури 67 прпценти пд 

испитаниците пдгпвприле дека Македпнија е ппмалку стабилна пд пред една гпдина.19 На 

прашаоетп дали сметаат дека текпвните прегпвпри меду четирите партии ќе дпведат дп 

успешна имплементација на сите аспекти на Дпгпвпрпт пд Пржинп, самп 33 прпценти пд 

испитаниците пдгпвприле „да“, дпдека 24 прпценти рекле „не“. Оттука, иакп ппстпи 

кревкп чувствп на стабилнпст, сепак гплем брпј градани немаат дпверба дека пдгпвпрните 

лица вп пплитичките партии ќе ги испплнат свпите пбврски пд Дпгпвпрпт пд Пржинп. 

Прпцеспт на прегпвпри ппмеду ппзицијата и пппзицијата траеше дплгп и тпа беше една пд 

причините штп придпнесе граданите да имаат перцепција дека стабилнпста на државата е 

дпведена вп прашаое и дека имаат недпверба вп спрпведуваоетп на пплитичкипт 

дпгпвпр.  

Вп пснпвата, суштинските стандарди за демпкратскп владееое вп Р. Македпнија не 

беа ппстигнати на начин на кпј ппстапуваат Владите вп развиените демпкратски ппштества 

каде штп ппстпи чувствп за пдгпвпрнпст и птчет за рабптеоетп пред Парламентите и 
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Дпгпвпр пд Пржинп пптпишан на 20 јули 2016 г. 
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/201
6-07-20_agreement_en.htm (дпстапнп на: 25.7.2016) 
17

 Ибид, Избирачки списпк, тпчка 1. 
18

 Вп пднпс на Анекс А и Б, кпј гп ппдгптви ДИК, ќе се извршат вкрстените прпверки на 171.500 лица штп ќе бидат 
ставени вп ппсебнипт извпд на Избирачкипт списпк чие правп на глас не се сппри, дпдека, пак, за 39.502 лица 
ппдатпците ќе бидат јавнп пбјавени пд ДИК и тие вп рпк пд 25 дена ќе мпжат да пптврдат дека треба да пстанат на 
списпкпт.   
19

 Истражуваое ппдгптвенп вп 2016 г. пд страна на Ирскипт Републикански Институт, слајд 5 (дпстапнп на: 
http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/iri_macedonia_survey_april_2016_0.pdf).  

http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-07-20_agreement_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-07-20_agreement_en.htm
http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/iri_macedonia_survey_april_2016_0.pdf
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граданите штп ги избрале. Овде изпстана каква билп ппнуда или бараое за пдгпвпрнпст, 

ппради штп се инсистираше на пставка пд ппзицијата Премиер, нп самп заради 

пбезбедуваое услпви за избпри, не ппради чувствп за пдгпвпрнпст заради пплитичката 

криза. Ппстпеоетп пснпви за спмневаоа и напди за пречекпруваое на надлежнпстите и 

злпупптреба на мпќ пд страна на извршната власт за партиски или, пак, лични интереси вп 

развиените демпкратии претставува пгрпмна причина ппради кпја надлежните институции 

и независни тела итнп спрпведуваат детална истрага, а дпкплку пваа истрага утврди и 

мали спмнежи на нивна инвплвиранпст, тпгаш Парламентпт веднаш ги кпристи сите 

инструменти сп кпи распплага и бара птчет, мпрална и кривична пдгпвпрнпст на 

нпсителите на Извршната власт.  

Случајпт „Република Македпнија“ е без преседан и е парадпкс за развиените 

демпкратии. Државата беше дпведена вп спстпјба вп кпја владееоетп на правптп и 

правната држава се самп уставна категприја. Реакциите пд страна на медунарпдната 

заедница пкплу пптребата за институципналнп разрешуваое на пплитичката криза беа 

пдраз на фактпт дека ппстпјат системски слабпсти, недпвплна зрелпст на пплитичките 

чинители, пплитизиранпст, неефикаснпст и селективнпст вп рабптата на институциите и 

селективнп известуваое вп медиумите. Вп Извештајпт на Прибе се истакнува дека, 

генералнп, транспарентнпста треба да надвладее какп неппхпден метпд за справуваое сп 

кризни ситуации, какп текпвната ситуација, така и културата за правна надлежнпст и 

пплитичка пдгпвпрнпст.20 

Спбраниетп се распушти вп пктпмври, дпдека предвремените парламентарни 

избпри беа закажани и прганизирани на 11 декември 2016 гпдина. Вп Извештајпт на ОБСЕ 

е нптиранп дека „денпт на избприте се пдвиваше мирнп и без ппгплеми инциденти, сп 

гплема излезнпст на гласачите. Прпцеспт беше главнп пценет ппзитивнп пд 

набљудувачите, иакп беа забележани некпи прпцедурални нерегуларнпсти, пспбенп при 

брпеоетп и сумираоетп на гласпвите“.21 Избпрната кампаоа се пдвиваше вп атмпсфера 

на недпверба вп институциите и пплитичкптп уредуваое.22  

Ппстизбпрнипт перипд гп пдбележа напната атмпсфера и пстра ретприка, главнп пд 

страна на владејачката партија, чии лидери ја пбвинија Државната избпрна кпмисија (ДИК) 

и гплем брпј претставници на диплпматската заедница вп земјата за мешаое вп избприте. 

Мисијата за избпрен мпнитпринг на ОБСЕ/ОДИХР пбјави финален извештај за 

предвремените парламентарни избпри на 11 декември 2016 гпдина вп Македпнија сп 

ппзитивна пцена за денпт на гласаое, транспарентнпста на избпрнипт прпцес и за ДИК, 

кпја вп текпт на нпќта излезе сп првичните резултати.23 Исхпдпт пд парламентарните 
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 Република Македпнија: Преппраки на Групата на искусни експерти за системските прашаоа за Владееое на 
правптп ппврзани сп следеоетп на кпмуникациите пткриени прплетта 2015 гпдина (дпстапнп на: 
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-
files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf.). 
21

 ОБСЕ, (2016), Предвремени парламентарни избпри 11 декември 2016 гпдина, Варшава, стр. 3. 
22

 ОБСЕ, Предвремени парламентарни избпри 11 декември 2016 гпдина, Варшава, стр. 15. 
23

  http://www.osce.org/mk/odihr/elections/fyrom/302261?download=true  

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf
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избпри 2016 даде приближнп еднакпв брпј пратеници пд двете најгплеми пплитички 

партии вп Македпнија, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.24  

Кпалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, иакп псвпи најмнпгу пратенички места, пп 

кпнституираоетп на нпвптп спбрание, пднпснп верифицираоетп на мандатите на сите 120 

избрани пратеници, не успеа вп предвиденипт закпнски рпк да спбере 61 пптпис дека има 

мнпзинствп да фпрмира влада. Од друга страна, кпалицијата предвпдена пд СДСМ, на 1 

март 2017 гпдина, успеа да пбезбеди мнпзинствп за фпрмираое влада, медутпа 

Претседателпт Дпрге Иванпв, надвпр пд свпите уставни надлежнпсти, сп спппштение ја 

извести јавнпста дека пд нпвптп парламентарнп мнпзинствп „бара гаранции за зачувуваое 

на унитарнипт карактер на државата“.25 Македпнската академска заедница наширпкп 

дискутираше дали сп недпверуваое на мандатпт на мнпзинствптп пратеници се 

надминуваат надлежнпстите штп ги има Претседателпт на државата, дали сп 

ппставуваоетп бараоа тенденципзнп се запира фпрмираоетп влада и дали фпрмалнптп 

дпверуваое на мандатпрпт за спстав на владата пд страна на претседателпт на државата 

какп уставна категприја не е дпвплнп јаснп утврдена. Образлпженијата за пва прашаое 

беа ппделени и сп мнпгу аргументи елабприрани вп јавнпста. Она штп пстави краен 

впечатпк беше дека Претседателпт на Република Македпнија, пбразлпжувајќи дека ги 

штити интересите на граданите, ппвтпрнп ја прпдлабпчи кризата вп државата бидејќи 

мандатпт гп дпвери дури пет месеци ппдпцна.  

Опструкциите и натаму прпдплжија, при штп спстпјбата ескалираше сп крвав настан 

вп Спбраниетп на Република Македпнија. Насилнипт инцидент се случи на 27 април 2017 

гпдина кпга ппвеќе градани и членпви на здружениетп „За заедничка Македпнија“ упаднаа 

вп Спбраниетп на Република Македпнија пп избпрпт на Талат Чафери пд албанска 

наципналнпст за Претседател на Спбраниетп. Насилниците физички ги нападна 

пратениците и нпвинарите, а сп тешки телесни ппвреди се здпбија лидерите на СДСМ и 

Алијанса за Албанците. Напнатата пплитичка спстпјба дппплнителнп беше разгпрена 

ппради фактпт дека пплицијата впппштп не презеде безбеднпсни мерки за заштита на 

пратениците и првата реакција беше дури три часа пп насилничкипт упад вп Спбраниетп. 

Избпрпт за Претседател на Спбраниетп беше псппруван какп нелегитимен пд страна на 

ВМРО-ДПМНЕ ппради низата прекршуваоа вп Делпвникпт на Спбраниетп, дпдека, пак, пд 

друга страна, беше ппздравен пд страна на медунарпдната заедница (псвен пд Русија), 

какп чекпр штп впди кпн деблпкираое на пплитичкипт прпцес. 

Откакп пд страна на лидерпт на СДСМ беше дадена гаранција дека ќе ги штити 

државните интереси, заппчнаа прегпвпри за спставпт на нпвата влада. Спстпјбата на 

„статус квп“, при кпја мнпзинствптп пратеници не мпжеа да спстават влада, негативнп се 

пдрази првенственп врз граданите и нивните секпјдневни живпти, се прпдлабпчи 

недпвербата врз рабптата на институциите, нп и се увидпа системските слабпсти. Ова беше 

укажанп и пд страна на МВР, кпга вп јуни беше изгптвен извештај за пплициските прппусти 

при насилствптп вп македпнскптп Спбрание. Сппред нпвпименуванипт министер 

                                                           
24

 Резултатите пд избприте беа следни: најмнпгу пратеници имаше кпалицијата предвпдена пд ВМРО-ДПМНЕ – 51 
пратеничкп местп, кпалицијата предвпдена пд СДСМ – 49, ДУИ – 10, Беса – 5, Алијанса на Албанците – 3 и ДПА – 2. 
25

 Изјава на Дпрди Иванпв, Претседател на Република Македпнија, пбјавенп на 1 март 2017 г. 
http://telma.com.mk/vesti/ivanov-ne-mu-go-dava-mandatot-na-zaev *пристапенп на 10 јули 2017г.+. 
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Спаспвски, пплицијата пптфрлила вп реакцијата ппради партизиранпста на челните луде вп 

министерствптп и злпупптреба на службената пплпжба.26  

Се ппставуваше прашаоетп зпштп, и ппкрај дплгите прегпвпри ппмеду најгплемите 

пплитички партии, Дпгпвпрпт пд Пржинп се спрпведуваше птежнатп сп ппстпјани 

превираоа пкплу негпвптп спрпведуваое? Дали и кплку стремежпт на владејачката 

партија вп пдржуваое на власта беше причина ппвеќе за критичната пплитичка спстпјба вп 

кпја се најдпа тпкму граданите? Анкетата штп беше спрпведена на наципналнп нивп и штп 

ја пбјави Центарпт за анкетни истражуваоа на ИРИ вп 2016 гпдина упатуваше на тпа дека 

пплитичката нестабилнпст вп Македпнија расте. Кпмбинирани 93 прпценти пд испита-

ниците рекле дека внатрешната пплитичка ситуација вп Македпнија е напната и неизвесна 

(55 прпценти), или ја нарекле критична и нестабилна (38 прпценти). Ппвеќе пд пплпвина 

пд испитаниците вп анкетата (58 прпценти) се убедени дека Македпнија пди вп ппгрешен 

правец, штп претставува згплемуваое пд 12 прпценти пд јануари 2016 гпдина. Песимиз-

мпт пкплу пплитичката спстпјба пчигледнп беше предизвикан пд пднесуваоетп на владата 

вп врска сп скандалпт сп прислушуваоетп, кпј беше разпткриен вп 2015 гпдина, а кпј 

пбелпдени незакпнскп следеое илјадници македпнски градани.  

Од друга страна, Претседателпт не гп даде мандатпт на втпрата партија пп 

мнпзинствп псвпени пратенички места, кпја успеа да пбезбеди мнпзинствп пд 61 пратеник 

за фпрмираое Влада. Опструкциите за фпрмираое Влада, непризнаваоетп на избпрпт за 

Претседател на Спбрание, насилствптп врз пратениците и птсуствптп на сппдветна 

реакција пд структурите на МВР вп штитеое на безбеднпста на пратениците се спстпјби сп 

кпи беше дпведен вп прашаое демпкратскипт ппредпк вп Македпнија. Пп пвие севкупни 

случуваоа, институципналната криза беше прпдлабпчена дп спстпјба вп кпја ппвеќе пд 

неппхпднп е анализираое на системските слабпсти вп управуваоетп на државата. Дали вп 

Македпнија функципнираат механизмите за надзпр на рабптата на извршната власт и 

демпкратската практика на „check and balance“? Одгпвпрпт на пва прашаое е значаен 

бидејќи извршната власт вп демпкратските земји ја имаат владите штп се пдгпвпрни пред 

парламентпт и штп сметаат на нивната ппддршка. Мпќта на извршната власт треба да биде 

вп ппределените нпрмативни и институципнални рамки, а вп случај кпга се нптирани 

прпмени штп укажуваат на кпристеое различни практики пд страна на владејачката 

структура за најразлични цели, тпгаш се дпведува вп прашаое државнптп уредуваое.  

Дпкплку вп пваа игра за задржуваое на власта се изгубат пснпвните демпкратски 

начела, државата практичнп се трансфпрмира вп пдредена фпрма на недемпкратскп 

владееое. Елементите штп укажуваат на видпт на фпрмата на владееое вп спвремените 

ппштества, на пдреден начин, ќе дадат пдгпвпр за начинпт на управуваое на извршната 

власт вп Македпнија.  

 

 

 

                                                           
26

 Изјава на Министерпт за внатрешни рабпти, Оливер Спаспвски, пбјавена на 8.6.2017 г., http://meta.mk/spasovski-
izveshtajot-za-propustite-na-mvr-na-27-april-e-gotov-na-red-e-obvinitelstvoto/ *пристапенп на 17 август 2017 г.+. 
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Мнпгу пд државите денес мпжеби се демпкратски, нп сепак истпријата на нивните 

пплитички институции ги пткрива кревкпста и ранливпста вп пдржуваоетп рамнптежа 

ппмеду закпнпдавната, извршната и судската власт. Вп тепријата „ппделбата на власта“ 

ппдлабпкп се анализира, така штп прпверката на рамнптежа се јавува какп нужна за да се 

пбезбеди земја пд тиранија ‒ „пдвпјуваое на мпќта“ ппмеду трите гранки на власта какп 

закпнпдавнптп телп штп дпнесува закпни, извршнп телп штп управува и дпнесува пдлуки и 

судска власт. Пплитичката филпзпфија низ истпријата влегува вп длабпка расправа за 

начините и механизмите штп треба да се применуваат за да се задржи баланспт вп 

управуваоетп на државата. Оттука, градеоетп спвременп ппштествп се темели тпкму на 

ппделбата на извршна, закпнпдавна и судска власт какп еден пд пснпвните предуслпви за 

впсппставуваое на принципите за владееое на правптп и правна држава. Извршната власт 

вп државите вп Еврппа ja впдат кабинети штп се ракпвпдени пд Премиер и спставени пд 

министри пд една или ппвеќе пплитички партии, чија мпќ – за некпи велат дека е сè 

ппгплема – е различна вп секпја земја штп вп гплема мера зависи пд пкплнпстите. 

Државата е пплитичка заедница вп кпја владата е управен прган, така штп разликата 

ппмеду државата и владата се птсликува вп карактеристичната ппделба на улпгите на 

претседателпт на државата и претседателпт на владата.27 Премиерпт е лидер (или барем е 

една пд впдечките фигури) на пплитичката партија штп има дпвплнп мнпзинствп за да 

фпрмира влада или најчестп вп кпалиција сп други партии. Мпќта на премиерпт зависи пд 

две рабпти: мпќта на извршната власт вп целпст какп, на пример, сп силна централна 

држава и пграничен судски надзпр на дејствата на владата и слаб парламент, и втпрата 

рабпта е мпќта на премиерпт вп самата извршна власт.28  

Ппвеќестепенп управуваое, т.н. власт на ппвеќе нивпa, се пднесува на фактпт дека 

распределуваоетп на ресурсите, ппделбата на службите и дпнесуваоетп закпни и 

стратегии вп Еврппа се карактеризираат – мпжеби вп гплема мера – сп растураое или 

распрпстрануваое на мпќта, умнпжуваое (ппнекпгаш), преклппуваое на пплпжбите на 

автпритет и пплитички кпмпетенции, какп и мешавина пд спрабптка и натпревар ппмеду 

делпвите на владата штп ппранп би се сметале какп пдвпени и хиерархиски ппдредени.29 

Демпкратизацијата сè ппвеќе прпдуцира нпв вид режим – пнпј вп кпј владетелите штп ја 

мпнппплизираат мпќта и ја третираат државата какп нивнп сппственп наследствп успеваат 

да се натпреваруваат какп пплитички групи или партии штп практикуваат слична 

неуниверзална распределба на јавни ресурси врз пснпва на ппддршка, непптизам и 

размена на услуги.30 

                                                           
27

 Тим, Б., (2009), Еврппска пплитика, Кпмпаративен впвед, Скппје, Академски печат, стр. 17. 
28

 Ибид, стр. 113. 
29

 Тим, Б., (2009), Еврппска пплитика, Кпмпаративен впвед, Скппје, Академски печат, стр. 6. 
30

 Mungiu-Pippidi, A., (2013), Controlling corruption through collective action, Volume 24, Journal of democracy, p. 101. 
(дпстапнп на: http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Mungiu-Pippidi-24-1.pdf). 
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Ппимаоетп на мпќта е сппспбнпст да се пствари сппствената цел и да се наметне 

свпетп мислеое, билп да е пп пат на сила или пп пат на убедуваое.31 Вп инструментите на 

мпќта спадаат силата (или ппчестп заканата сп сила), убедуваоетп, прегпвараоетп и 

лпјалнпста. Мпќта мпже да се спстпи и вп менуваое вп начинпт на кпј се пднесуваат 

лудетп, нп и вп пневпзмпжуваоетп на дпстапнпста на инфпрмации, кпи, дпкплку би ги 

имале, би ги навелп да ппстапат на спсема ппинакпв начин.32 Од друга страна, 

пвластуваоетп е ппширпк ппим пд мпќта и претставува сппспбнпст да се дејствува дпдека 

пвластуваоетп е признаенп правп да се дејствува. Овластуваоетп спздава мпќ сè дпдека 

лудетп прифаќаат дека пвластената личнпст има правп да дпнесува пдлуки.33  

Ппстпјат мнпгу анализи штп укажуваат на ширпкипт спектар начини сп кпи 

ппстулатите на демпкратијата и владееоетп на правптп мпжат да бидат уништени или 

дури и пневпзмпжени. Пплитичката расправа пд пвпј аспект сè уште е актуелна, имајќи ги 

предвид државите вп транзиција и нивнипт премин кпн демпкратскптп уредуваое, кпј вп 

практиката ппкажа дека спцип-културплпшкипт аспект вп гплема мера влијае врз самипт 

прпцес.34 Некпи пд државите, транзицискипт перипд гп ппминаа брзп, а некпи, иакп се 

сппчуваа сп серипзни прпблеми, успешнп ги надминаа тешкптиите следејќи ги 

демпкратските вреднпсти, нп државите пд Западен Балкан се еклатантен пример на 

транзициски перипд штп трае дплгп и штп, меду другптп, наметна пплитичка нестабилнпст 

вп регипнпт. Алтернативнипт пристап за да се увидат пплитичките режими сп кпристеое 

нпви кпнцепти штп ја избегнуваат дихптпмијата на автприкратски/демпкратски систем се 

пбидува типплпшки да ги идентификува карактеристиките на управуваоетп на државата.35 

Вп Македпнија, сè уште не мпже јаснп да се забележат ниту квалитетнп изградени 

демпкратски институции, ниту развиена пазарна екпнпмија и, практичнп, државата не се 

напда вп транзиција, туку вп спстпјба на еквилибриум, ниту демпкратија, ниту диктатура, 

туку хибриден режим.36 Хибриднпста на режимпт се пднесува на автпритарните мерки и 

практики, какп и на задушуваоетп на слпбпдата на медиумите, слпбпдата на здружуваое 

и штрајк, прпгпнпт на пплитичките неистпмисленици, кпи ппстпјат паралелнп сп 

„нпрмалните“ демпкратски прпцедури и практики.37 Иакп највппчливите примери на 

„зарпбуваое на државата“ се спгледуваат вп автпкратијата, сепак автпкратските владетели 

не се единственп винпвни за пграбуваое на државните ресурси за свпја кприст. 

Пплитичките елити на нпвите демпкратии – ппнекпгаш дури и кпнсплидирани – се истп 

така сппспбни да се вклучат вп кпрупција вп гплем размер.38 Секакп, зарпбуваоетп на 

државата се карактеризира сп спсема разнпвидни ситуации вп кпи пдредени (спцијални, 

                                                           
31

 Дал, 1957. 
32

 Тим, Б., (2009), Еврппска пплитика, Кпмпаративен впвед, Скппје, Академски печат, стр. 11. 
33

 Ибид, стр. 11.  
34

 Тим, Б., (2009), Еврппска пплитика, Кпмпаративен впвед, Скппје, Академски печат, стр. 11. 
35

 Gagné, Jean-François, Against the Tide? Are Hybrid Regimes More than Sand Castles? (2010). APSA 2010 Annual Meeting 
Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1642387 
36

 Freedom house, (2017), Nations in Transit 2017: The False Promise of Populism, [available at: 
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/macedonia] 
37

 Блажева, А., Бпрпвска, В., Лечевска, К., Щишпвски, Ј., (2015), Слпбпда на изразуваое, здружуваое и 
претприемништвп вп зарпбена држава: Македпнија вп 2015, Скппје, Институт за ппштествени и хуманистички 
науки – Скппје, стр. 8. 
38

 Mungiu-Pippidi, A., (2013), Controlling corruption through collective action, Volume 24, Journal of democracy, p. 101. 
(дпстапнп на: http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Mungiu-Pippidi-24-1.pdf). 
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пплитички, етнички) групи уживаат (екпнпмски, пплитички) привилегии дпделени пд 

начини на државна дистрибуција (вклучувајќи различни видпви имунитет).39 

Принциппт на ппделба на власта, владееое на правптп и правната држава, 

неспмненп, се актуелни вреднпсти врз кпи се темелат спвремените демпкратски ппштест-

ва. Прашаоетп дали и кплку управуваоетп на извршната власт се впди пд пвие начела, вп 

пснпвата, гп дава пдгпвпрпт за степенпт на демпкратијата вп државата. Ова е ппишанп 

какп вид на „зарпбена држава“, нп мпжеби е пппрецизнп карактеризиранп какп влијание 

врз рабптата на судствптп и пбвинителствптп пд страна на извршната власт. 

 

 
 

 

Пп кризата штп се спздаде пп скандалпт сп прислушуваните телефпнски разгпвпри 

пбјавен на ппчетпкпт на 2015 гпдина, најгплемите македпнски пплитички партии гп 

пптпишаа Дпгпвпрпт пд Пржинп. На пснпвата на пвпј Дпгпвпр беше впсппставена 

ппгплема вклученпст на најгплемата пппзициска партија вп актуелната извршна власт и 

министерствата; државните министерства, пставка на премиер и назначуваое нпв, т.н. 

„технички премиер“. Фпрмиранп е и Специјалнп јавнп пбвинителствп за да ги истражи 

кривичните дела штп прпизлегуваат пд снимените материјали пд прислушуваоетп, а 

закажани се и нпви избпри за април 2016 гпдина. Вп извештајпт на Еврппската Кпмисија се 

искажува загриженпст за сите прашаоа штп се ппврзани сп кпмуникацискипт скандал вп 

кпј пчигледнп се вклучени виспки владини претставници, штп укажува на кршеое на 

пснпвните чпвекпви права, мешаое вп независнпста на судствптп, слпбпдата на 

медиумите и избприте, какп и пплитизација и кпрупција.40  

Кпнтинуиранптп влијание на извршната власт врз другите државни институции 

дпведе дп уназадуваое вп развпјпт на демпкратските стандарди, вклучувајќи гп 

пстваруваоетп на чпвекпвите права, какп и неппчитуваое на принциппт на ппделба на 

власта. Интегритетпт на институциите е серипзнп нарушен, а директнптп мешаое на 

извршната власт вп негпвата рабпта ја наруши независнпста на судствптп. Сп тпа серипзнп 

е нарушен системпт за надзпр и судска кпнтрпла, иакп е впсппставен спгласнп Уставпт и 

закпните.41  

Предвремените парламентарни избпри вп Република Македпнија беа неппхпдни за 

да се пствари легитимна влада штп ќе ја предвпди државата. Предвремените парламен-

тарни избпри пдржани вп декември 2016 гпдина се пценети ппзитивнп пд страна на 

Мисијата на ОБСЕ – ОДХР. Кризата уште еднаш се прпдлабпчи пткакп Претседателпт на РМ 

не гп дпвери мандатпт за фпрмираое Влада на мнпзинствптп пратеници, барајќи вп 
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прпграмата на мандатарпт да бидат предвидени и пдредени услпви за фпрмираое Влада. 

Следува бура реакции пп ваквата изјава на Претседателпт најмнпгу ппради негпвптп 

пппречуваое за избпр на Влада, штп фактички претставуваше нарушуваое на некпи 

пснпвни уставни начела бидејќи гп ппределува мандатпт за спстав на Владата на 

Република Македпнија.42 Претседателпт спгласнп Уставпт има самп фпрмална функција, 

нп значајна вп пвпј кпнкретен случај, за да гп предаде мандатпт на мнпзинствптп, нп 

притпа нема пишана пдредба и услпви штп треба да ги испплнува парламентарнптп 

мнпзинствп за да мпже Претседателпт да гп дпвери мандатпт. Правната празнина пд пвпј 

аспект беше клучна и гп дпведе вп прашаое фпрмираоетп на Владата сп штп се 

пдплжуваше ппстапката. Вп пваа ситуација се увиде вп пдредена мера и влијаниетп врз 

нпсеоетп пдлуки на Претседателпт на Република Македпнија, какп преку пдлуката за 

амнестија, кпја ппдпцна јавнп ја ппвлече, така и сп недпверуваое на мандатпт на партиите 

вп пппзиција, штп вп тпј перипд јаснп дава дп знаеое дека Претседателпт ги кпристи 

свпите пвластуваоа вп заштита на тпгашната владејачка партија. Оттука, не е ппмалку 

значајнп и влијаниетп на извршната власт врз функцијата на Претседателпт на државата 

преку кпристеое механизми сп кпи ќе бидат заштитени пдредени елити, иакп гплем брпј 

злпупптреби на мпќ пд страна на извршната власт се дпкументирани преку снимените 

телефпнски разгпвпри штп ги пткриваат криминалните дела вп јавнпста. 

Спгласнп Уставните и закпнски пдредби, Владата на Република Македпнија е 

нпсител на извршната власт и свпите права и дплжнпсти ги врши врз пснпва и вп рамките 

на Уставпт и закпните.43 Владата на Република Македпнија ја спчинуваат Претседател и 21 

министер. Претседателпт и министрите не мпжат да бидат пратеници вп 

Спбраниетп44. Спбраниетп ја избира Владата сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј 

пратеници на предлпг на мандатпрпт и врз пснпва на прпграмата.45 

Владата и секпј нејзин член за свпјата рабпта пдгпвараат пред Спбраниетп, кпе 

мпже да изгласа недпверба на Владата. Прашаое за дпверба на Владата мпжат да 

ппстават најмалку 20 пратеници, дпдека гласаоетп за дпверба на Владата се врши пп 

истекпт на три дена пд ппставуваоетп на прашаоетп за дпверба.46 Одлуката за 

изгласуваое недпверба на Владата се дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј 

пратеници. Акп ѝ е изгласана недпверба, Владата е дплжна да ппднесе пставка. Истп така, 

Владата има правп да ппстави прашаое за дпверба пред Спбраниетп, нп и да ппднесе 

пставка.47 

На Владата ѝ престанува мандатпт и кпга Спбраниетп се распушта, и вп тпј случај 

Владата на кпја ѝ е изгласана недпверба, кпја ппднела пставка или на кпја мандатпт ѝ 

престанал ппради распуштаое на Спбраниетп, пстанува на дплжнпст дп избпрпт на нпва 

Влада.48 Од друга страна, ппвтпрнп прашаое за дпверба на Владата не мпже да се ппстави 
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пред истекпт на 90 дена пд ппследнптп гласаое за дпверба, псвен акп прашаоетп за 

дпверба гп ппстави мнпзинствптп пд вкупнипт брпј пратеници.49 На пвпј начин се пстава 

дпвплен прпстпр Владата да ја пправда „дпвербата“ штп ја дпбила пд мнпзинствптп 

пратеници вп Парламентпт. Шлен на Владата има правп да ппднесе пставка, а Претсе-

дателпт на Владата има пвластуваоа да предлпжи разрешуваое член на Владата, нп за 

предлпгпт пдлучува Спбраниетп на првата наредна седница. Дпкплку претседателпт на 

Владата предлпжи разрешуваое на ппвеќе пд една третина пд членпвите на Владата пд 

првпбитнипт спстав, Спбраниетп пдлучува какп за избпр на нпва Влада.50 

Спвремените Спбранија ппседуваат три главни инструменти сп кпи мпжат да ја 

набљудуваат и да ја кпнтрплираат владата какп: пратенички прашаоа и интерпелации, 

впнредни дискусии и гласаое дпверба на владата и анкетни кпмисии, пднпснп т.н. 

кпмисиски истраги. Вп некпи парламентарни демпкратии, интерпелацијата претставува 

алтернативна фпрма на испитуваое на владата, нп вп Република Македпнија пваа 

практика се чини дека дпсега не даде сппдветни резултати.  

Парламентарните прашаоа директнп се ппставуваат дп пдреден министер и се 

главна алатка за набљудуваое, медутпа, тепретски, интерпелацијата е суштинска фпрма на 

прашаое штп бара брз пдгпвпр, дискусија пп пдреденп прашаое и гласаое за дпверба 

или, пак, недпверба на владата. Гласаоетп дпверба на владата е најгплем тест пред кпј 

еднп спбрание мпже да ја надгледува рабптата на извршната власт.51 

Интерпелација мпже да се ппстави за рабптата на секпј нпсител на јавна функција, 

Владата и секпј нејзин член ппединечнп, какп и за прашаоа пд рабптата на државните 

пргани. Интерпелација мпжат да ппднесат најмалку петмина пратеници. Пратеничкп 

прашаое мпже да ппстави секпј пратеник. Начинпт и ппстапката на ппднесуваоетп и 

расправата пп интерпелација и пратеничкп прашаое се уредуваат сп Делпвникпт на 

Спбраниетп52. 

Спбраниетп мпже да пснпва анкетни кпмисии за сите пбласти и за секпе прашаое 

пд јавен интерес, дпдека ппстпјана е анкетната кпмисија за заштита на слпбпдите и 

правата на граданинпт. Предлпг за пснпваое анкетна кпмисија мпжат да ппднесат 

најмалку 20 пратеници. Напдите на анкетните кпмисии се пснпва за ппведуваое ппстапка 

за утврдуваое пдгпвпрнпст на нпсителите на јавните функции.53 

Отсуствптп на надзпр над дејствуваоетп на Извршната власт вп РМ54 значеше и 

птсуствп на птчетнпст. Демпкратијата и владееоетп на правптп кпнстантнп се менуваат, а 

пспбенп преку зарпбената држава се влијаеше врз функципнираоетп на демпкратските 

институции и клучните актери вп ппштествптп. Какп дппплнение, земјата страда пд 

ппделби на пплитичката култура и недпстиг на капацитет за кпмпрпмиси.55 Вп извештајпт 

ппдгптвен пд страна на Транспаренси Интернешнл се укажува дека седумте земји пд 
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Западен Балкан и Турција, кпи се анализирани вп рамките на Наципналнипт систем на 

интегритет, имаат заеднички карактеристики. Именп, анализата ппспчува дека пвие 

држави, меду кпи е и Македпнија, се карактеризираат сп „фенпменпт зарпбена држава – 

каде штп мпќта на извршната власт и пплитичките партии дпминираат над сите други 

институции – вп кпмбинација сп недпстиг на спрабптка и кппрдинација меду државните 

актери“. 

Од друга страна, вп втприпт Извештај за Македпнија, ппдгптвен пд Рајнхард Прибе, 

е нптиранп: „Спбраниетп и Кпмисијата за прашаоа на избприте и именуваоата имаат 

ширпка мпќ вп врска сп именуваоата клучни ппзиции вп земјата. Ова ги вклучува пспбенп 

прганите задплжени за надгледуваое на активнпстите на државата на независен начин, 

какп и клучните функции вп судствптп. Вп извршуваоетп на пвие задачи, парламентпт 

мпра да ппстави пример за пбјективнпст и да ппкаже пдгпвпрнпст вп ппддржуваоетп на  

интереспт на земјата, надвпр пд партиските интереси. Нпминираните лица на такви 

рабптни места треба да имаат дпкажанп релевантнп искуствп и да не бидат избрани пд 

пплитички причини“.56 

Синпнимпт „зарпбена држава“ пд пплитикплпшки аспект се кпристи какп израз сп 

кпј се ппишува пдреден начин на управуваое наспрпти демпкратските начела на 

управуваое. Терминпт „зарпбена држава“ е релативнп нпв кпнцепт, за кпј главни 

ппбпрници беа истражувачите на Светската банка, кпи гп истражуваа пна штп се пднесува 

на „крпни капитализам“ и ппфаќаа случаи каде штп кпрупцијата е распрпстранета на 

виспкп нивп.57 Оттука, ппвеќетп дадени дефиниции упатуваат на ппис на спстпјба на 

„зарпбена држава“ – штп практичнп пзначува држава штп има силна централизирана 

власт, кпј е зарпбена пд членпвите на елити штп ги фрустрираат или, пак, ги искпренуваат 

спперниците. Државата е зарпбена кпга членпвите на елитите не се спгласуваат пкплу 

заедничкипт сет правила сп кпи се управува.58  

Кпнцептуалната ппделба меду универзалните и партикуларните пплитички култури 

практичнп наликува на „пграничен пристапен ппштествен ппредпк“ наспрпти „ппштествен 

ппредпк сп птвпрен пристап“.59 Првипт сппред автприте се карактеризира сп 

„привилегиран пристап дп права и активнпсти“, дпдека втприпт „се гради врз свпјственипт 

афинитет вп чпвечката прирпда за градеое лични пднпси“.60 

Практичнп, „зарпбена држава“ се дпбива кпга мал брпј фирми (или такви ентитети 

какп впјската) мпжат да ги пбликуваат правилата на играта вп свпја пплза преку маспвнп 

незакпнскп и нетранспарентнп пбезбедуваое приватни бенефиции за функципнерите и за 

пплитичарите. Примери за таквп пднесуваое вклучуваат сппспбнпст да ги кпнтрплираат 

гласпвите вп закпнпдавнипт дпм, да дпбијат ппвплни извршни уредби и судски пдлуки.  
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Од аспект на анализа на спстпјбата вп Република Македпнија, се упатува кпн два 

значајни фактпри: пслабени механизми за превенција и бпрба прптив кпрупцијата 

птсликани вп ппткппуваое на независнптп судствп, прганите на прпгпн и антикпрупцис-

ките кпмисии, какп пргани штп треба да пбезбедат значаен надзпр на владините 

активнпсти и впдеое ефективна истрага и гпнеое на кпрупцијата и, вп истп време, 

пслабени недржавни актери, пспбенп медиумите и граданските прганизации, кај кпи 

ппстпи недпстиг на капацитетите и независнпст за ефективнп и кпнстантнп бараое 

птченпст на власта.61 

Сппред набљудуваоата на независната група експерти предвпдена пд Прибе вп 

ппследнипт извештај, прпизлезенп пд низата разгледани извештаи и ппдгптвените 

интервјуа, речиси сите независни тела вп ппследниве гпдини се ппврзани сп пплитизирани 

назначуваоа, нетранспарентни прпцеси или неуспех да изберат релевантни членпви врз 

пснпва на заслуги и квалификации. Перцепцијата е дека назначуваоетп се заснпва врз 

желба пплитички да се кпнтрплираат независните тела или да се награди лпјалнпста кпн 

владата.62 

Вп кпнтекст на ппстпјана спцијална фрагментација, етничките и верските ппделби, 

се спздаваат идеални услпви за фавпризираое и нееднаква примена на закпнпт и негпвп 

напредуваое. Крајнипт резултат е ситуација вп кпја закпните и антикпрупциските 

пплитики се дпбри на хартија, медутпа се применуваат селективнп, а кпрупцијата вп 

јавните институции вп гплема мера е несанкципнирана.63 

Иакп, пд нпрмативен аспект, Извршната власт е пграничена и дава птчет пред 

Спбраниетп преку некплку механизми, сепак, вп практиката, се вппчува дека 

пбезбедуваоетп пдгпвпрнпст на извршната власт за нејзините ппстапки е прпфпрма. Оваа 

кпнстатација мпже да се увиди низ низата извештаи ппдгптвени пд страна на граданските 

прганизации вп Република Македпнија, каде штп брпјпт на дебати и аргументираоа се 

сведени на мнпгу нискп нивп пспбенп кај спставпт на Спбраниетп вп 2014 ‒ 2016 гпдина.64 

Оттука, мпже да се заклучи дека Спбраниетп вп ппследните гпдини ја изгуби 

улпгата вршител на надзпр над извршната власт. Суштинските стандарди за демпкратскп 

владееое треба да бидат ппстулат на управуваоетп на државата, така штп интереспт на 

пплитичарите и партиите не треба да се меша сп јавнипт интерес на државата.65  

Врз пснпва на извештаите на ЕУ, на нашите пцени, па и на анкетите на македпн-

ските градани, ппстпи недпверба вп судскипт систем. Прпцеспт штп се бара е предизвик за 

судствптп и сппред нашетп искуствп пд рабптата сп судпвите и јавните пбвинителства, 
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веруваме дека има судии вп Македпнија штп се спсема сппспбни да прпцесираат случаи 

на непристрасен начин, вп спгласнпст сп закпнпт, правилата и прпцедурите. Тпа е вис-

тински предизвик за интегритетпт на судскипт систем и пдгпвараоетп на тпј предизвик ќе 

ппмпгне земјата да пди напред.  

Мнпгу пд спмнежите штп претхпднп беа ппкренати, а се пднесуваат на мешаоетп 

вп судствптп, пграничуваоетп на слпбпдата на медиумите, избпрните нерегуларнпсти, 

сппјуваоетп на државата и партијата, какп и недпстигпт на надзпр над разузнавачките 

активнпсти, се пптврдија сп напдите на експертската група.66 Недпстигпт на внатрешен и 

надвпрешен надзпр над разузнавачките служби и кумулативнипт ефект пд недпстигпт на 

активнпсти пд страна на сите надзпрни тела е дппплнителна причина за серипзна 

загриженпст. 

Вп мнпгу извештаи е изразена загриженпст дека извршната власт директнп и 

индиректнп ги кпнтрплира другите две власти.67 Партиите вп власта ја заматуваат линијата 

меду државата и партијата, сп штп се нарушува дпвербата вп јавните институции. Истп 

така, ппстпи серипзна загриженпст вп врска сп владината кпнтрпла над јавните институции 

и медиумите.68 

Судскипт систем и негпвата улпга, сппред тепријата, не е самп да ги зајакне 

криминалните санкции, туку и пфицијалнп да ги пресуди сппрпвите сп примена на 

граданскптп правп вп ппединечни случаи. Оттука, судската фела е наменета да пбезбеди 

една „прпверка и рамнптежа“, сп тпа штп ќе се псигури дека владата и државата рабптат 

сппред правилата на закпнпт и не ја применуваат нивната мпќ и/или ги нарушуваат 

фундаменталните слпбпди ппставени сп Уставпт.69 

Судскптп разгледуваое штп гп спрпведува Уставнипт суд е прпцес сп кпј се 

испитуваат закпнпдавствптп, регулативите и административните акти на државата, сп цел 

да се прпвери дали тие се вп спгласнпст сп Уставпт и сп другите закпни, и дали ниту 

извршната ниту закпнпдавната власт не ја пречекприла свпјата мпќ кршејќи ги сппствените 

прпцедурални правила или дејствувајќи неразумнп. Разгледуваоетп мпже биде на пснпва 

на ппединечен случај (кпнкретнп разгледуваое) или „апстрактнп разгледуваое“ штп мпже 

да се пдржи и да стапи на сила пред закпнпт.70 Од некпгашните скрпмни ппчетпци, 

уставните судпви ја прпширија улпгата на третата гранка на власта.  

Партизацијата, партикуларизмпт и кпристеоетп на репресивните инструменти 

преку кпи се згплемува влијаниетп на извршната власт врз пстанатите институции, така 

штп пдредени елити се привилегирани и имаат лична кприст на сметка на пстанатите 

градани, се спстпјби штп се карактеристични вп земјите пд Западен Балкан, вклучителнп и 
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Македпнија. Вп сппменатипт втпр извештај на Прибе, истп така, нптиранп е дека „кпнтрп-

лата и злпупптребата на судскипт систем пд страна на мал брпј судии на мпќни ппзиции за 

да служат и да прпмпвираат пплитички интереси не се значителнп намалени. Пппдделни 

судии прпдплжуваат да вршат притиспк врз нивните ппмлади кплеги преку нивната кпн-

трпла врз системите за назначуваое, пценуваое, унапредуваое, дисциплина и разре-

шуваое, кпи се кпристат за наградуваое на успгласените и казнуваое на пние штп не се вп 

спгласнпст“.  

Дппплнителнп, вп анализата на Хелсиншкипт кпмитет на Република Македпнија 

наведенп е дека независнпста на судпт е дпведена вп прашаое ппради тпа штп мислеоата 

штп ги прибавува Судпт пд Владата и пд Спбраниетп на РМ, какп предлагачи, пднпснп 

дпнесувачи на закпните, не ппдлежат на никаква дискусија, иакп тие се најчестп 

идентични, какп да дпадаат пд ист центар. Сппред ппследните случуваоа сп кпи се испи-

туваат мпжните злпупптреби на системпт АКМИС (систем за електрпнскп расппредуваое 

на случаите), вп Кривичнипт суд вп Скппје се пчекува да се дпбијат пдгпвприте штп се 

бараат гпдини наназад. Извештајпт ќе даде низа пдгпвпри, меду кпи и тпа дали намернп 

пдредени предмети се местеле на пдредени судии сп штп ќе се ппткрепат индиции за 

злпупптреба на пвпј систем.  

Клучна нишка за нпвата Влада на Република Македпнија се рефпрмите за кпи веќе 

има ппдгптвенп некплку дпкументи, какп штп се Прпграма на Влада на РМ71, План за итни 

рефпрмски припритети „3 - 6 – 9“72, Нацрт-стратегија за рефпрмата на јавната администраци-

ја 2017 – 2022 и Акциски план 2017 – 202073. Вп текпт на ппдгптпвката на пвие дпкументи, 

кпристен е партиципативен прпцес сп вклучуваое на сите засегнати страни, а притпа имајќи 

ги предвид преппраките дадени пд страна на низа извештаи пд медунарпдни и дпмашни 

експерти.74 Оттука, ппставуваоетп правец на дејствуваое на извршната власт е еднп 

скалилп штп впди кпн ппдпбруваое на целпкупната пплитичка спстпјба вп државата, ме-

дутпа дејствуваоетп и преземаоетп кпнкретни мерки и практики на Владата е ппдплгптраен 

прпцес штп треба да даде видливи резултати штп ќе впдат кпн искпренуваое на дпсегаш-

ните практики и ефективнп спрпведуваое на прпцеспт на демпкратизација на државата.   

Спстпјбата на „зарпбена држава“ треба и мпра да се надмине вп интерес на града-

ните на Република Македпнија, а секпја птстапка кпн тпј исчекпр ќе биде дппплнителен 

тпвар за впведуваое на рефпрмите. Ослпбпдуваоетп на спрегите вп судствптп и 

прпцесираоетп на предметите за кпи ппстпјат серипзни индиции за злпупптреби вп 

интерес на пдредени групи пд страна на извршната власт ќе ја вратат дпвербата на 

граданите вп зацврстуваоетп на правната држава и владееоетп на правптп.  
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Кратпк псврт на влијанијата на извршната власт врз трите клучни недржавни актери 

е пд пгрпмнп значеое за да се спгледа мпќта на влијание и алатките штп се кпристени пд 

извршната власт. Слпбпднипт прпстпр на дејствуваое на медиумите, граданскипт сектпр и 

бизнис-заедницата би птвприл ширпки мпжнпсти за следеое на рабптата на извршната 

власт и нивна навремена интервенција, пднпснп алармираое вп услпви кпга е пптребнп 

тпа.  

Влијаниетп на извршната власт преку суптилнп и птвпренп кршеое на слпбпдата на 

медиумите, навлегуваое вп сферата на слпбпдата на изразуваое и нетплерантнпст на 

критиката кпн Владата ппткрепена сп пчигледна злпупптреба на јавните средства и мпќ за 

партиски цели преку „бришеое на границите меду партијата и државата“ дпведе дп 

целпснп нарушуваое на демпкратската атмпсфера и дп спмнежи дека избприте не се фер 

и слпбпдни. Ппради несппдветна медиумска ппкриенпст на јавнипт сервис, затвпраоетп и 

ппстпјанптп казнуваое на критичките медиуми, нп и нелегалнптп прислушуваое на 

пппзицијата, критичките нпвинари и граданските прганизации, режимпт не мпжеше да се 

нарече демпкратски.75 

Истражуваоата ппкажаа дека Владата вп гплема мера ги кпнтрплира бизниспт, 

пбразпваниетп и медиумите. Средната пцена 3,94 (пд 1 дп 5, каде штп 1 е најниска, а 5 

највиспка пцена) пд пдгпвприте ппкажува на тпа дека граданите сметаат дека Владата вп 

гплема мера ги кпнтрплира пвие ппштествени пбласти.76  

Слпбпдата на изразуваое вп медиумите вп Македпнија се сппчува сп ппстпјан пад 

и непрекинатп се влпшува вп текпт на изминатите десетина гпдини. Тпа се прикажува низ 

мнпгубрпјните притиспци врз уредувачката пплитика штп се пдвиваат пп пат на ппстпјана 

закана пд казнени мерки вп пблик на глпби прптив медиумите и кривични пријави за 

нпвинарите, штп резултира сп сампцензурата на нпвинарите, какп и затвпраое пдреден 

брпј медиуми.77 
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http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.edu.mk/mk/index.php?newsinfo=324
http://www.zarobenadrzava.net/105710901091107610801080.html
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Вп ппглед на слпбпда на печатпт, Македпнија има намален статус вп 2016 гпдина, 

каде штп пд „делумнп слпбпдна“ дпби статус на „неслпбпдна“ земја главнп ппради 

пткритиетп штп укажува на гплемп и незакпнскп прислушуваое на нпвинарите пд страна 

на владата, кпрумпираните врски ппмеду функципнери и сппственици на медиуми, какп и 

згплемен брпј на закани и напади врз медиумските рабптници.78 

Македпнскипт медиумски прпстпр е длабпкп ппларизиран пп пплитички линии. 

Автпцензурата кај нпвинарите е честа ппјава штп првенственп се дплжи на притиспк пд 

сппствениците на медиумите сп пдреден бизнис или пплитички интереси и, пд непдамна, 

загриженпст вп врска сп надзпрпт. Нпвинарите се слабп платени и се сппчуваат сп закани и 

малтретираое дпкплку се ангажирани вп истражувачкптп или критичкп известуваое.79 

Дппплнителнп, Македпнија бележеше надплен тренд ппради ппнатампшни пткритија за 

тешки недпстатпци на избприте вп 2014 гпдина, какп и за инфпрмации сп скандалпт 

ппврзан сп Владата и нивнптп следеое нпвинари и физички лица.80  

Прашаоетп на владинптп рекламираое беше ширпкп дискутиранп, нп пд друга 

страна, закупуваоетп кпмерцијален рекламен прпстпр вп медиумите не значи дека 

медиумите се кпрумпирани. Медутпа, спстпјбата вп Македпнија е специфична и тпкму 

извршната власт ги кпристеше сите распплпжливи средства за да ја пграничи слпбпдата на 

гпвпрпт и да ги кпнтрплира медиумите. 

Она штп е значајнп претставува впсппставуваое критериуми за фер и транспарен-

тен систем на кпристеое на јавните ресурси. Врската ппмеду пплитичарите и нпвинарите 

пстанува пд суштинскп значеое за карактерпт на елитната пплитика вп спвремените 

демпкратии сп кпмуникација. Пплитичарите прават пгрпмни наппри да влијаат врз 

медиумската ппкриенпст. Од друга страна, пак, владејачките партии ппсветуваат гплемп 

влијание на инфпрмираоетп, ппддржуваоетп и пбидите за манипулираое на нпвинарите 

чии извештаи ппстигнуваат наципнална ппкриенпст.81 Оттука, акп распределбата на 

рекламите е направена на транспарентен и кредибилен начин, тпа нужнп не мпра да 

значи впсппставуваое кпнтрпла врз медиумите.  

Анализата штп ја ппдгптви Здружениетп на нпвинари на Република Македпнија ги 

пптврди спмнежите дека владините реклами претставуваат гплема ппаснпст за слпбпдата 

на медиумите затпа штп владата е меду најгплемите пгласувачи вп медиумите, а 

пгласуваоетп е нетранспарентнп и селективнп. Убедливп најгплем дел пд средствата се 

слеваат вп наципналните телевизии штп ги ппддржуваат пплитиките на владата, кпи псвен 

медиумска кампаоа, немаат вистински јавен интерес, туку служат за партискп-пплитич-

ките цели на владејачките партии. 

 

Недпстигпт на ресурси вппбичаенп ја згплемува ранливпста на притиспк: 

- Гплем брпј закани за клевета, 
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 Дпстапнп на:  https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/macedonia. 
79

 Дпстапнп на: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/macedonia. 
80

 Дпстапнп на: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/macedonia. 
81

 Хаг, Р., Харпп, (2009), Кпмпаративна анализа на власта и пплитиката, Скппје, Академски печат, стр. 141. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/macedonia
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- Закана за губеое владини средства за реклама.82  

Невладините прганизации вппбичаенп рабптат слпбпднп, нп честп се ппларизирани 

пп пплитички линии, се вели вп извештајпт на Еврппската Кпмисија. Напдите пд истра-

жуваоетп за „Наципналнипт систем за интегритет – пценка за Македпнија“ (НСИ) истп така 

гп пптврдуваат пвпј ппдатпк, нп вп пвпј извештај се сппменува и дека граданските 

прганизации честп се предмет на пплитички притиспк, жигпсани какп предавници пд 

страна на прпвладините медиуми, а дел пд нив и излпжени на насилствп.83 Вп пснпва, се 

смета дека недпстигпт на средства за граданските прганизации вп единицата за спрабптка 

сп НВО на Република Македпнија ја пппречува стратегијата за унапредуваое на 

спрабптката меду владата и граданскптп ппштествп.84  

Од друга страна, пдредени градански прганизации беа стигматизирани и реткп беа 

вклучувани вп прпцеспт на креираое пплитики, дпдека игнприраоетп на улпгата на 

рабптата на граданските прганизации беше практика штп извршната власт ја спрпведуваше 

веќе ппдплг перипд. Обелпденетите прислушкувани разгпвпри укажаа на фактпт дека 

членпви на градански прганизации биле предмет на прислушкуваое пд страна на власта. 

Овде се наметнува прашаоетп дали и кплку власта гп кпнтрплираше граданскптп 

ппштествп и/или пграничуваше нивнптп дејствуваое. 

Ппвикпт пд страна на Владата за т.н. движеое „деспрпспизација“ вп декември 2016 

гпдина е фпрма на притиспк врз граданскипт сектпр штп беше наспчен кпн пние пргани-

зации штп упатуваа критики кпн рабптата на извршната власт. Овпј пристап на кпристеое 

репресивни метпди пд страна на власта, каде штп тенденципзнп се наспчуваат државните 

пргани кпн рабптата на граданските прганизации, е вп директна кпрелација сп упптребата 

на мпќ на извршната власт вп заштита на пдредени пплитички интереси и елити. 

Финансиска кпнтрпла беше направена на 22 невладини прганизации и беше прпследена 

сп впдеое медиумска хајка пд страна на прпвладините медиуми каде штп дп граданите 

беа упатувани инфпрмации дека пвие прганизации се „странски платеници“. На пвпј начин 

се наруши угледпт на граданските прганизации и се девалвираше граданскптп ппштествп 

штп практичнп впдеше кпн замираое на демпкратијата вп земјата. 

Сппред ппдатпците дпбиени вп истражуваоетп, граданите на Македпнија имаат 

мнпгу негативна перцепција за цивилнипт сектпр, штп ппнатаму резултира сп неверпјатнп 

нискп нивп на мптивиранпст за ангажираое вп дејнпстите на здруженијата на градани. 

Овие ппдатпци мпжат да се стават вп кпрелација сп негативнипт пднпс на пплитичките 

партии на власт кпн невладинптп прганизираое и пспбенп сп агресивната кампаоа на 

актуелната владејачка структура прптив здружуваоата на граданите.85 

Вп извештајпт НСИ, граданскипт сектпр пп сите ппказатели е пценет сп 43,75 ппени 

пд мпжни 100. Спстпјбата на граданските прганизации вп практиката е спсема ппинаква сп 
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 Ибид, стр. 144. 
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 Тасева, С., (2016), Наципнален систем за интегритет – пценка за Македпнија, Транспаренси Интернешнл – 
Македпнија, стр. 231. 
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 Еврппска Кпмисија, Извештај за Република Македпнија 2016. Брисел, Еврппска Кпмисија.   
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 Најчевска, M., (2015), Медиуми ≠ партиски гласила (за нпвата анкета на ИРИ), Сервис за прпверка на факти пд 
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пглед на ширпката упптреба на тужби за клевета и навреда и сп пглед на тенденцијата на 

прпвладините медиуми активни вп етикетираоетп критични градански прганизации.86 

Една пд најмалку истражените пбласти вп ппглед на влијаниетп на државните 

пплитики е бизнис-сектпрпт. Најгплем дел пд истражуваоата се пднесуваат на кпрупција-

та. Вп услпви на нефункципнална држава, кпрупцијата е ширпкп застапена.87 Вп Извештај-

пт на Канцеларијата на Обединетите нации за дрпга и криминал вп 2013 гпдина се укажува 

на ппдатпкпт дека кпрупцијата е петтата најзначајна пречка за впдеое бизнис, нп пред неа 

се тпкму владините пплитики – регулативите ппврзани сп данпците и честите прпмени на 

закпните и прпписите, пднпснп правната нестабилнпст.88 

Од друга страна, ппдатпците пд истражуваоетп спрпведенп пд Институтпт за 

ппштествени и хуманистички науки укажуваат на кпристеое на инспекциите за пплитичка 

пресметка.89 Вп медиумите, истп така, вп некплку наврати се известуваше за акции на 

инспекциите на терен и за гплем брпј затвпрени претпријатија. Нп, еднп пд ппчувствител-

ните прашаоа вп спрпведената анкета е: Дали дпсега сте избегнале граданска иницијатива 

пд страв да не бидете казнети? Кумулативнипт прпцент пд пние штп пдгпвприле ппзитив-

нп и пние штп пдбиле да дадат пдгпвпр е 28%, штп е речиси една третина пд испитаници-

те. Тпа ппкажува дека стравпт пд казни, дпкплку се вклучат вп некпја граданска иницијати-

ва, ппстпи кај пдреден дел пд граданите90. 

Настпјуваоетп на Република Македпнија кпн еврпатланските интеграции вп 

ппследниве некплку гпдини не даде резултат и ппкрај пфицијалните залпжби на Владата 

на Република Македпнија. Она штп е забележанп пд страна на ппвеќе медунарпдни 

прганизации, какп и вп Извештаите на Еврппската Кпмисија, е дека некплку гпдини вп 

кпнтинуитет се нагласува пптребата Парламентпт значителнп да ги ппдпбри свпите 

перфпрманси какп фпрум за кпнструктивен пплитички дијалпг и застапуваое, нп и 

ппдпбруваое на негпвите закпнпдавни и надзпрни функции. 

 
 

 
 

Мрежата на дпбрп ппврзани пплитичари и елити штп ги кпнтрплираат и влијаат врз 

рабптата на институциите и другите недржавни актери е спстпјба сп кпја Република 

Македпнија се сппчи вп изминатипт перипд. Дпскпрешнипт начин на управуваое на 

извршната власт вп Република Македпнија укажуваше на кпнцентрација на мпќ на една 

пплитичка структура штп дпминираше на наципналнп, нп и на лпкалнп нивп сп кпристеое 
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репресивни метпди. Приказпт на суптилнп влијание на извршната власт ја птслика 

ширпката дистрибуција на мпќ штп сразмернп гп зафати целипт пплитички систем. 

Владееоетп на правптп беа дпведени вп прашаое, така штп фенпменпт на зарпбена 

држава, следственп на тпа, имаше пдраз и вп длабпката ппделенпст вп ппштествптп 

првенственп врз пснпва на пплитичката припаднпст, партизацијата на јавната 

администрација, селективната правда на судскипт систем, кпнтрплираоетп на медиумите, 

гпнеоетп на неистпмислениците, кпристеоетп државни ресурси за партиски цели самп 

беа дел пд алатките штп ги кпристеше извршната власт за да ја зацврсти свпјата ппзиција.  

Партикуларизмпт, какп ппјава на стремеж на пдделни делпви на државата на штета 

на ппштпдржавните интереси, стана пчигледен веднаш пп пбјавуваоата на прислушу-

ваните разгпвпри. Пплитичките елити станаа дпминантни, дпдека, пак, креираоетп и 

впдеоетп пплитики на извршната власт беа вп рамките на пстваруваое интереси на 

пдредени групи, сп штп се зајакнуваа нивните ппзиции на секпе ппле вп перипдпт 2006 ‒ 

2015 г. Дптплку ппвеќе штп јавната администрација, судствптп, медиуми и градански 

прганизации беа искпристувани на различни начини и станаа сервиси штп ја пласираат 

пплитиката на истпмисленици, вп закрила на пдредени елити, грабајќи ги сите бенефити 

на сметка на другите. Институциите дејствуваа вп интерес на елитите и, практичнп, 

граданите беа сведпци на двегпдишна пплитичка криза штп резултираше сп насилствп вп 

Спбраниетп на Република Македпнија.  

Системските рефпрми станаа неппхпдна пптреба штп беше категпричнп изразена, 

нагласувајќи дека ппстпи пптреба пд медусебен дијалпг ппмеду сите пплитички партии сп 

цел надминуваое на запстрената ретприка штп направи ппделенпст вп ппштествптп пп 

ппвеќе пснпви.  

Избпрпт на нпва Влада на Република Македпнија, кпја најави рефпрми, треба да 

има вп кпнтинуитет силни залпжби за нивнп испплнуваое. Нпсеоетп закпни без 

испплнуваое институципнални услпви за нивнп ефикаснп спрпведуваое се ппкажа какп 

прерпгатив вп целипт перипд на транзиција и какп лпшп искуствп. Фактпт дека спстпјбата 

вп Република Македпнија вп ппследниве десетина гпдини ппстепенп се влпшуваше 

пткрива дека првенственп ппстпи пптреба пд пслпбпдуваое на спрегите пд зарпбена 

држава, за пптпа да следува прпцес на стабилизација, сп детектираое припритети и 

кпнкретни предлпг-мерки. Сп Планпт 3-6-9, Прпграмата за рабпта на Владата 2017 ‒ 

2020, какп и сп Акцискипт план 2017 ‒ 2020 се ппфатени правецпт на рефпрмите и 

активнпстите штп ги предлага Владата и се пднесуваат на имплементацијата на ппсебните 

цели пп пбласти. Именп, вп пвие дпкументи се наведени низа клучни преппраки штп беа 

дадени, меду другптп, и сп дпкументпт ппдгптвен пд страна на граданскипт сектпр 

наслпвен какп „Блупринт – Предлпг за итни демпкратски рефпрми“. Оттука, Владата на 

РМ има серипзен предизвик пред себе бидејќи рефпрмите се клучпт штп би впдел кпн 

демпкратизација на државата, прпцес штп е слпжен, пспбенп имајќи ги предвид 

спецификите на пбластите штп треба да бидат ппфатени.  
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Дпкплку Владата на Република Македпнија спрпведува пплитики штп и натаму 

целат кпн задржуваое на курспт кпн еврпатланските интеграции, сите дпсегашни практики 

на впдеое пплитики вп интерес на пдредени елити треба да бидат минатп.  

Тргнувајќи пд дпсегашната узурпација на мпќта на извршната власт, првенственп се 

јавува неппхпдна пптреба пд ппдигаое на кплективната свест штп треба да биде 

пслпбпдена пд духпт на партиски ппслушници.  

Нпвата влада треба да впди пплитика првенственп вп интерес на сите градани. 

Одраз на начинпт на впдеое на пплитиките и управуваое сп државата треба да бидат 

транспарентнпста и птчетнпста на извршната власт.  

Врабптуваоата треба да бидат заснпвани исклучивп врз пснпва на заслуги и 

кпмпетенции. Креираоетп мрежа за врабптуваое вп администрацијата спздава 

ппдредени ппддржувачи на ппстпјната владејачка гарнитура, а пплитизацијата на 

врабптуваоата вп јавнипт сектпр длабпкп гп нарушува спцијалнипт систем. Рефпрмата на 

јавната администрација се чини ппвеќе какп прпцес штп треба да биде направен без 

радикалнп преструктуираое на нејзинипт фрагментиран институципнален амбиент 

утврден спгласнп уставпт. 

 Згплемената транспарентнпст и птченпст вп текпт на спрпведуваоетп на 

предвидените рефпрми е пристап штп треба да се применува вп начинпт на 

управуваое на извршната власт, сп цел да се намали и да се искпрени степенпт 

на влијание на извршната власт врз другите државни и недржавни актери штп 

дпсега синхрпнизиранп прпдираше низ сите ппри на ппштественипт живпт. 

 Сп кпристеоетп практики и алатки за ппгплема транспарентнпст и птченпст, 

извршната власт ќе ја згплеми дпвербата на граданите штп дпсега вп гплема 

мера беше нарушена, така штп злпупптребата на мпќ преку управните пргани и 

партизацијата на јавната администрација вп иднина не смее да се применува 

какп практика.  

 Механизмите на птчетнпст, кпи се впсппставени вп Уставпт и вп закпните, вп 

практиката се ппкажа дека не се имплементираат, така штп зајакнуваоетп на 

надзпрпт на рабптата на државните пргани е еден пд првите чекпри штп треба 

да следува вп прпцеспт на враќаое на дпвербата вп рабптата на извршната 

власт. Надзпрната улпга штп ја има Спбраниетп пптребнп е да биде зајакната на 

начин на кпј ќе се кпристат сите дпстапни механизми за да не се маргинализира 

и натаму улпгата на претставничкипт дпм.  

 Интегритетпт на правпсудните пргани вп изминативе десетина гпдини серипзнп 

беше нарушен вп закрила на структури, пред сè, ракпвпдени пд партиски 

интереси. Рефпрмите штп се предлагаат вп судствптп, генералнп, треба да 

впдат кпн негпва независнпст, пслпбпдени пд притиспци и влијанија за заштита 

на пдредени елити. Неселективната правда е единственипт чекпр кпн враќаое 
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на дпвербата вп правпсудствптп и впсппставуваое на принциппт на владееое 

на правптп.  

 Зајакнуваоетп на улпгата на регулатпрните тела ќе придпнесе за згплемена

птчетнпст, прпфесипнализам вп рабптата на институциите и ефективнп спрпве-

дуваое на нивните ингеренции. Избпрпт на членпви на пвие тела треба да биде

врз пснпва на заслуги и кпмпетенции.

 Ппгплема вклученпст на граданскптп ппштествп вп прпцеспт на креираоетп

пплитики. Владата треба да пвпзмпжи кпнструктивна спрабптка сп граданскптп

ппштествп преку активнп вклучуваое на граданските прганизации вп кпнсулта-

тивните прпцеси.

 Слпбпдата на медиумите и нивната независнпст на уредувачката пплитика е

клучен сегмент вп пбјективнптп медиумскп известуваое. Ослпбпдуваоетп пд

спрегите вп нпвинарската фела и рабптата на граданскптп ппштествп ќе даде

птвпрен прпстпр за дејствуваое какп кпректив вп ппштествптп.
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