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Александар Литовски
КАДЕ, ЛЕВИЦО?
„Quo vadis, левицо?“ – на таквото прашање треба да се одговори квалитетно, 
коректно и практично-политички корисно, бидејќи од одговорите зависи 
иднината не само на македонската левица, туку и на македонската држава.

Снежана Трпевска
СКИЦА ЗА НОВА МЕДИУМСКА 
ПОЛИТИКА
Самиот План 3-6-9, во делот за медиумите, не содржи ништо поврзано со 
системски медиумски реформи, иако е документ што го одредува правецот 
на реформите за наредните четири години и произлегува од Програмата на 
Владата за 2017-2020 г.

Соња Ристеска
ЕНЕРГЕТИКАТА ПОМЕЃУ БИЗНИС И 
ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС
Енергетскиот сектор сè уште се карактеризира со затвореност и недоволно 
вклучување на јавноста, што е делумно резултат на наследството од минатото 
кога фокусот беше ставан врз централизиран енергетски систем, со цел да се 
произведе доволно електрична енергија за големите потрошувачи.

Александар Нацев
СО ДЕЦЕНИИ НИ НЕДОСТАСУВА 
ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА
Во земјоделството во нашата татковина постојат два паралелни светови кои 
ретко се допираат. Едниот е оној на приватната земја, на која работат и живеат 
нашите земјоделци; вториот е државната земја што, претежно, ја обработуваат 
комбинати. Двата света се оптоварени со специфични проблеми и се подложни 
на две посебни дијагнози.

Беса Арифи
ВРЕМЕ Е ЗА ВИСТИНСКА ПРАВДА!
Во Македонија, без да се има независно судство, едноставно, не може да се 
говори за какви било други реформи, бидејќи ниту една област не може да 
функционира, ни да се реформира, ако не може да смета на независен суд што 
ќе го заштити правото, а не тоа да го прави партијата на власт.

Борче Треновски
ЕКОНОМСКИ ПРЕДИЗВИЦИ – „СТАРО 
ВИНО ВО НОВИ ШИШИЊА“?
Политичката волја е клучна за реформи во економијата: само јасно и 
отворено утврдување на нашата реална економска позиција, поддржана од 
транспарентен, инклузивен и отчетен процес на реформи, може да донесе 
ефекти, да ја подобри благосостојбата и да ја забрза економската еволуција.

Слаѓан Пенев
ОД НЕРАЗВИЕНИ ДО „ПАМЕТНИ“ 
РЕГИОНИ
Носењето на Законот за рамномерен регионален развој во 2007 година беше, 
иако многу задоцнет, сепак еден од побитните чекори за поттикнување на 
поуспешни политики за развој на некои од недоволно развиените региони.

Поддржано од:

декември

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за 
развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, 
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од 
Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) 
од Шведска. Содржината на оваа публикација е единствена 
одговорност на Форум – Центар за стратегиски истражувања и 
документација и на ниту еден начин не може да се смета дека ги 
одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција 
за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Содржината е единствена одговорност на 
авторите и на Форум - Центар за стратегиски 
истражувања и документација, и на ниту еден 
начин не може да се смета дека ги изразува 
гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено 
општество – Македонија



По долгоочекуваната промена на власта во 2017 година, Македонија е исправена пред потребата од темелни и сеопфатни реформи во клучни сектори во 
општествено-политичкиот и економскиот систем кои со години беа запоставувани и политички злоупотребувани од страна на претходната, автократска 
власт на ВМРО-ДПМНЕ. Свеста за неопходноста од реформи во општеството постои, иако македонските граѓани споро излегуваат од „комотниот“ наратив на 
клиентелизмот и популистичките политики што повеќе од една деценија ги практикуваше претходната влада.

Сега, дебатите во јавноста за опфатот и брзината на тие реформи се отворени на начин којшто е без преседан во поновата македонска историја. Во тој процес 
има и остри полемики со жестоко спротивставени мислења, што е и смислата на дебатирањето;  но, има и разни неснаоѓања од страна на новата Влада 
предводена од СДСМ, во чија вертикална и хоризонтална хиерархија сè уште седат бројни кадри од минатиот режим кои сесрдно учествуваа во темелното 
заробување и корумпирање на системот и јавниот морал во државата и во општеството. 

Дел од проблемите во дефинирањето и развивањето на реформската агенда произлегуваат и од брзањето да се „фатат“ роковите наметнати од долго 
одложуваното евро-атлантско интегрирање на Македонија. Тоа предизвикува „грешки во чекори“ и од организациска и од политичка природа, а го покажува 
и различниот капацитет со кој (не) располагаат одредени кадровски решенија во структурите на новата власт. Истовремено, во првите шест месеци од 
владеењето, Владата на Зоран Заев спроведе и локални избори коишто, објективно, „минусираа“ два-три месеци од времето коешто им стоеше на 
располагање за мапирање на неопходните и длабоки општествени промени.

Во политиката, во принцип, реформите се прават на почетокот на мандатот на некоја нова власт, бидејќи нема продуктивни промени без за нив да мора да 
се плати некаква политичка „цена“. Во нашите прилики, 2018 ќе биде годината во којашто ќе се одреди правецот и брзината на движењето на земјата барем 
на среден рок. Маневарскиот простор за грешки не е голем, шансите за успех се подеднакво неизвесни. 

Во овој број на Форум Аналитика предлагаме текстови на експерти од различни области, со нивни видувања за тоа што и како треба да се менува во 
Македонија. Се надеваме дека повеќето од пласираните идеи ќе придонесат за аргументирано и прогресивно формирање на македонската реформска агенда. 

Д-р Сашо Орданоски, уредник на Форум Аналитика

РЕФОРМИ: СО ПОЛНИ ЕДРА, НАПРЕД!
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Кон каде се движиме и како по политичката 
победа на левицата во Македонија? 
Ваквите прашања воопшто не се чудни, оти 

и пред три години, во услови на стабилен десни-
чарски режим, токму на трибината со лениновски 
наслов: „Што да се прави?“, некои слободоумници 
дебатираа околу можностите за борба и што по 
падот на режимот? Сега, повторно треба сериозно 
да се запрашаме: „Quo vadis, левицо?“ и на таквото 

прашање треба да се одговори квалитетно, коре-
ктно и практично-политички корисно, бидејќи од 
одговорите зависи иднината не само на македон-
ската левица, туку и на македонската држава.

Предизвиците што претстојат се многубројни, а со 
оглед на ограничениот простор, ќе си дозволам 
крајно селективно и субјективно да се осврнам 
само на неколку. 

Александар Литовски*

КАДЕ, ЛЕВИЦО?

*Д-р Александар Литовски  е историчар, вработен во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола, со звање кустос-советник. 
Учествувал во низа истражувања и проекти од областа на музеологијата, заштитата на културното наследство и историјата. Член е на ЗНМ и член е на 
Управниот одбор на Македонското научно друштво - Битола. Автор е на 15 книги и на повеќе статии и прилози.

Секако, пред да се почне да се одговара на отво-
рените прашања за понатамошниот развој на маке-
донското општество и држава, добро е да се фрли 
барем еден воопштен поглед на „големата слика“. 
Реално погледнато, живееме во време на триумф 
на капитализмот. Станува јасно оти сето човештво 
се претвора во евтина робовска работна сила. 
Огромното мнозинство од човечката популација 
е безмилосно втурнато во воденицата на глобал-
но-корпоративното стопанство, што сурово меле 
и создава профит за малкумина. Додека во Западна 
Европа неолиберализмот има форма на „пазарен 
фундаментализам“, во поранешните социјалистич-
ки земји тој има лице на коруптивен и див капита-
лизам. Токму затоа, пак, во светски рамки, автентич-
ната левица е малубројна и е во дефанзива. 

Кај нас ситуацијата, по победата на левицата во по-
литичката битка на македонската политичка арена, 
е исклучително компликувана, тешка и лоша и од 
економски, и од социјален, и од политички, и од 

идејно-идеолошки аспект. Незаслуженото и нео-
правдано самокитење со атрибутот „левичар“ ста-
на вообичаено и „нормално“. А, воопшто не е и не 
треба да е - нормално. Бројното зголемување на 
„левичарите“ со социјалдемократски профил, не е 
добро оти тоа не се темели врз некоја идеолошка 
или политичка определба, туку се случува врз ан-
тиморалниот и политички нездрав опортунизам. 
Имено, во времето на „портокаловата“ катастрофа 
што нè снајде, нашата левица не разви свест за 
посебен политички субјект, што ќе  конкурира на 
десницата. Левицата дејствуваше повеќе како па-
сивна резистенција, отколку како 
профилирана, историски втемеле-
на и организирана политичка сила, 
којашто може да се бори против 
„портокаловото“ зло, со курентна 
политичка и идеолошка понуда. 
Секако, на моменти, последните 
две-три години, отпорот против 
десничарскиот „портокалов“ фа-

Левицата 
дејствуваше 
повеќе како 
пасивна 
резистенција, 
отколку како 
профилирана, 
историски 
втемелена и 
организирана 
политичка сила, 
којашто може да 
се бори против 
„портокаловото“ 
зло, со курентна 
политичка и 
идеолошка 
понуда. 
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шизам и врховизам добиваше бунтовнички јавни 
манифестации и се излеваше по улиците, но, сепак, 
тоа брзо губеше сила под притисокот на мало-
граѓанската неолиберална идеологија и практика, 
вградени во дејствувањето на салонската левица.

Значи, еден од главните проблеми на македон-
ската левица е малубројноста на нејзини идејно 
профилирани припадници и приврзаници. До 
пред неколку месеци, сосема малку беа оние што 
имаа свест за себе и кои имаа визија и волја бес-
компромисно и радикално да се спротистават на 
режимот. Всушност, борбата на левицата во тоа 
„портокалово“ зловреме, беше борба за победа 
над стравот во луѓето и борба за ослободување 
од десничарско-режимските стеги. Тие малкумина 
сомисленици, сочувственици и, во голема мера, 

истосудбинци, се зафатија со речиси 
„неможната“ работа да ја тргнат од 
нашата политичко-медиумска бина 
„портокаловата“ орда од демагози и 
криминалци. Тоа беше исклучител-
но храбра борба, оти наспроти нив 
беа мноштво медиумски слуги, пра-
вославни свештеници, старо-нови 
„портокалови“ тајкуни, „идеолози-ин-
телектуалци“ кои заради привилеги-
ите што ги стекнале, на невообичае-
но суров, примитивен и дрзок начин 
се спротиставуваа на секој што ќе 
проговореше пофално за левата 
идеологија или против пропагира-
ната „безгрешност“ на „портокалова-
та“ власт. Оттука, власта на левицата 

мора да знае дека евентуалните неправди кон овие 
„борци“ од улиците и медиумите, се грешки што ќе 
имаат висока политичка цена и, во иднина, ќе го 
трасираат патот кон нејзиниот пораз.  

НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛ-ШОВИ-
НИЗМОТ
Круната во триумфот на десницата веројатно беше 
насилното исфрлање од Собранието на опозици-
ските пратеници во 2012 г. и целосно фалсификува-
ните избори од првата половина на 2013 г. Сето тоа 
од страна на десничарската интелектуална елита, 
од македонските крупни капиталисти и новинарите 
во директна служба на режимот, беше проследено 
и „покриено“ за да помине во јавноста со жестока 
национал-шовинистичка пропагандна кампања. 
Лаежот и завивањето на тие профитерски „хиени“, 
кои го бранеа редот и поредокот во кој нивните 
„портокалови“ газди остваруваа екстра приход и 
дивиденди, нè заглушуваше со години, а левицата 
беше целосно сатанизирана и маргинализирана. 

Секој што ќе изразеше негодување за овој лаеж, 
се сметаше за човек што „плива против струјата“ и 
човек што ризикува да се најде пред „независното 
сваровски судство“, или со куршуми во градите. 
Фашизоидниот античко-македонски и бугаро-врхо-
вистички делириум, предизвикуваше слепа омраза 
што го помрачуваше умот на голем дел од македон-
ските луѓе. Беше тоа националистичка болест што 
траеше со години, а македонската политичко-прав-
на грозница многумина фрли во бунило во кое им 
откажала здравата памет и човечкото сочуство. 
Оттука, предизвик на левицата, не само заради соп-
ствените политички бенефити, туку и заради обез-
бедување на прогресот на државата, е да го победи 
– национализмот. И македонскиот, и албанскиот. Тоа 
значи дека денес, кога е власт, македонската левица 
прво што мора да направи е да преземе конкретни 
чекори за да го неутрализира национал-шовиниз-
мот и за да ги хармонизира меѓуетничките односи. 
Мора да ги помогне и финансиски, и кадровски, и 
логистички сите левичарски групи. Особено мора 
да им се помогне на албанските приврзаници на 
левицата, со цел да ги засилат своите позиции и да 
можат да се спротистават на сè уште силниот голе-
моалбански национализам. 

При ова, мора да се води сметка дека јавниот дис-
курс што, сè уште, го креираат „портокаловите“ 
медиуми е изразито антикомунистички, антилеви-
чарски и, особено, национал-шовинистички. Во 
таков медиумски амбиент тешко може да се попу-
ларизираат хуманистички, антинационалистички и 
антифашистички вредности и да се спроведуваат 
мерки за подобрување на меѓуетничките односи. 
Затоа, големите промени на политичката сцена во 
Македонија, секако дека треба да рефлектираат со 
чекори од левицата со кои ќе воспостави медиум-
ски баланс во општеството. 

ЕКОНОМСКО СВРТУВАЊЕ В ЛЕВО!
Паралелно, владејачката македонска левица тре-
ба да собере храброст за темелно да го менува 
општеството, така што кормилото што ја опреде-
лува политичко-идејната и економска патека се-
риозно ќе го заврти в лево, со тоа што ќе направи 
прераспределба на националното богатство од 
рацете на малкутемина „портокалови“ капиталисти, 
кон мнозинството неоправдано осиромашени ра-
ботници и граѓани. 

Десетгодишниот идеолошки монопол и десничар-
ската практика во време на „портокаловата пре-
родба“ беше процес на систематско зголемување 
на економскиот јаз меѓу сиромашните и богатите 
(за што може да се погледне во стручната и ква-

Лаежот и зави-
вањето на тие 
профитерски 

„хиени“, кои го 
бранеа редот 

и поредокот 
во кој нивните 

„портокалови“ 
газди оства-

руваа екстра 
приход и ди-
виденди, нè 

заглушуваше 
со години, а 

левицата беше 
целосно сатани-
зирана и марги-

нализирана. 

литетна студија „Богатството и сиромаштијата во 
Македонија 2008-2012“ од Здравко Савески, Артан 
Садику и Кире Василев, но и од квалитетниот но-
винарски текст на Катерина Блажевска во „Дојче 
веле“ со наслов „Македонски модел на ’еднаквост‘: 
Богатите побогати, сиромашните посиромашни“ од 
17.11.2014). Истовремено, константното се неутра-
лизираше антагонизмот меѓу работата и капиталот, 
преку општата пропагандна реторика дека про-
тивречностите меѓу нив не се непомирливи, дека 
треба да се зборува само за профитабилност, за 
неопходност од инвестиции што креираат работни 
места, но и за губитници од транзицијата за кои е, 
наводно, виновна тогашната социјалдемократска 
власт и за слични буржоаско-„портокалови“ не-
булози. 

Всушност, последиците од епохалниот реставра-
торски удар од 90-тите години на 20 век со кој 
општеството се врати од социјализам во капитали-
зам, „портокаловата интелектуална елита“ настоју-
ваше и настојува да го искористи не само за соп-
ствено материјално богатење, туку и за политичко 
профитирање преку тоа што ја обвинува левицата 
и со коцкарска реторика ги хомогенизира разните 

економски групи и класи во две општествени фор-
мации: губитници и добитници внатре во процесот 
на „капиталистичкиот натпревар“. Едноставно, „пор-
токаловиот“ бандитско-пљачкашки капитализам се 
претставуваше како благороден и праведен, а „пор-
токаловите“ буржуи како најугледен и најперспек-
тивен општествен слој.

ДЕМОНТАЖА НА ДЕСНИОТ ИСТОРИОГРАФ-
СКИ РЕВИЗИОНИЗАМ
Македонска „портокалова“ историографија ни 
сервираше и ни сервира „фасадна историја“. Тоа е 
историја што презентира вистинити и полувисти-
нити факти, но со огромна доза на селективност 
и манипулативност. Впрочем, „функционализмот, и 
воопшто застапувањето на митолошкиот дискурс“ – 
како што убаво забележал Анастас Вангели во него-
вата „Античка сегашност“ од 2011 г. – „претпоставу-
ва прифаќање, или барем презентирање на митот 
пред јавноста како да е непобитна вистина“. 

Зад „митоманската историска фасада“, зад презенти-
раната „монументалната слика од нашето минато“, 
„портокаловиот“ историографски ревизионизам 
ја криеше вистинската историја што не му се до-
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паѓаше, или што не е му беше по-
литички опортуна и профитабилна. 
Не се штедеа интелектуални ресур-
си и финансиски средства за да се 
направи ревизија на дотогашната 
„комуњарска“ историската свест, 
којашто, според нив, не им носеше 
политички бенефит во борбата за 
опстојување на власт. Историограф-
скиот македоноцентризам, кој, всуш-
ност, беше модус за вмроизација на 
историската и општествената свест, 

во својата основа беше не само националистички, 
туку и еднодимензионален, едноперспективен и 
крајно догматски. Како таков создаваше и во идни-
на ќе создава култ кон нацијата, ќе создава негатив-
на атмосфера преку сеење страв од разни туѓинци 

што се „непријатели на Македонија“, ќе создава мо-
нументална слика за македонското вмровско мина-
то. Ваквиот историографски романтизам, во осно-
ва, е конзервативен и секогаш ќе ја влече земјата во 
спротивна насока од прогресот и од вистинските 
национални интереси.  

Инаку, добро е да се нагласи дека тоа што ревиди-
раната историја не кореспондираше со вистината 
и вистинските национални величија и интереси, 
тоа што сосема директно и недвосмислено во Ма-
кедонија се создаваше „историска слика“ што беше 
политички инструментализирана и национално 
обезличена, тоа што преку историјата се собираа 
политички поени за „портокаловите“ властодршци, 
многу не ја загрижи ниту нашата полуобразована 
левица, која никако не сфаќаше дека спорот и бор-

бата околу минатото е спор и борба околу сегаш-
носта и иднината.

Значи, досегашната политика на хиперпроизвод-
ство на ревизионистички сеќавања, со длабоки 
идеолошки и практично-политички последици, 
е нешто што мора да се промени. Ова национа-
листичко производство на сеќавања со државно 
спонзорство, имаше улога на делегитимизација на 
современата македонска левица на политичката 
сцена, а особено на СДСМ, како главен политички 
конкурент. Левицата, а воедно и Македонија, десет 
години беа жртви на „политичката концептуализа-
ција на митот за ВМРО!“ (Бранко Тричковски, Де-
вмроизација, Зборник: „Што да се прави“, 39.) Поина-
ку кажано, процесот на лустрација, ламентациите за 
наводните „репресии од УДБ-а“, сакрализирањето 
на името ВМРО, возвеличувањето на Александров, 
Протогеров, Сарафов, Матов, Михајлов и остана-
тата десно-врховистичка булумента, безмерното 
катадневно споменување на името ВМРО... не само 
што беа оружјата за демонизација и делегитимиза-
ција на македонската левица во време на егзисти-
рањето на Социјалистичка Република Македонија, 
туку беа моќни пропагандни орудија за морал-
но-политичка дискредитација на левиот политички 
блок денес.    

Левицата во наметнатата „војна на сеќавањата“ 
мора да се профилира и да „заземе страна“. Догово-
рот со Бугарија за добрососедство и најавените „ис-
ториографски преговори“ со Грција се само нови 
еклатантни докази за актуелноста на историјата 
во сегашноста. Затоа, крајно време е македонската 
левица да го напушти самоубиствениот историог-
рафски херметизам што подразбира презир кон 
прашањата од минатото, да се оттргне од дефанзив-
ниот параноичен антикомунизам и да се излекува 
од импотентниот либерален снобизам за нацио-
налните прашања. Поинаку кажано, ни треба ос-
вестување на левите политички сили за значењето 
на историската и националната свест во актуелни-
те политички борби. Веќе имав напишано, а сега ќе 
повторам, со надеж дека некој од политичко-влади-
ните центри на моќ ќе прочита и, конечно, ќе раз-
бере: нам ни треба историографија поставена врз 
научни и македонистички позиции. Ова значи дека 
пишувањето на македонската национална историја 
не смее да се потпира само врз критика на ревизи-
онистичките „факти“ и „толкувања“, туку мора врз на-
учни постулати да ги детектира и да ги презентира 
позитивните моменти, да ги возвеличи победите на 
македонскиот национален дух против обидите за 
однародување и асимилирање, да ги мапира пози-
тивните политики како еталони за политиките кон 
иднината, да ги инкорпорира и популаризира анти-

националистичките, антифашистич-
ките и хуманистичките концепти на 
организација на општеството. По-
требно ни е негување и помагање 
на критичката историографија, која 
ќе го неутрализира конфликтниот 
потенцијал на националистички 
митологизираното минато и ќе го 
детронизира авторитетот на нација-
та за сметка на вистинољубивоста, 
правдољубивоста и соработката 
меѓу народите. 

„СПОМЕНИЦИТЕ НА ЗЛОТО“ МОРА ДА ПАДНАТ
Нужно е, час поскоро, да направиме демонтажа 
на крајно митоманските, антимакедонските и без-
образни ревидирања на историјата. Тука, како 
предизвик за новата влада се јавува справувањето 
со споменичното и музеолошко лудило на нашата 
фашизоидна десница. „Спомениците на злото“, како 
што ги нарекува Мирослав Грчев монструозните 
кичерски зданија од проектот „Скопје 2014“ (Миро-
слав Грчев, „Името на злото“, Скопје, 2014, 350) мора 
да паднат, а дел од нив мора да се редизајнираат. На 
дел, како што е на пример владината зграда, мора 
да им се врати првобитниот изглед. И, во ваквите 
случаи, повикувањето на финансиските имплика-
ции од таквите демонтирачки операции, се иреле-
вантни и споредни, оти ако не се прати политич-
ката порака дека еднопартиското самоволие „не 
поминува“, тогаш новата влада и власт, не ја пратиле 
најважната порака.

Секако за сè ова на македонската левичарска власт 
ќе  треба храброст. Особено ќе  треба храброст 
и знаење за да направи радикална – девмроиза-
ција. Ќе  треба храброст да го врати македонскиот 
брод на патот на умот и разумот. И нив, умот и раз-
умот, ќе треба да ги промовира како 
најскапоцени и највредни ресурси 
на државата. Оти, сите дефинитивно 
треба да го разбереме, блезпаска-
ловски речено, следното: ѕвездите, 
Земјата, сета природа, државата и 
сите институции, не можат да се 
споредат со Човекот и неговиот ум, 
оти токму тој ум го носи во себе сето 
знаење за сето тоа и за сè друго. Ако 
тоа не го разбереме, ако не свртиме 
в лево, ако не се погрижиме за се-
кој Човек одделно, нека не нè чуди 
поразот што ќе го доживееме и како 
поединци, и како идеолошки лево профилирани 
групации, и како држава. 

Затоа, уште еднаш: Каде одиш, левицо?

Досегашната 
политика на 
хиперпроизвод-
ство на реви-
зионистички 
сеќавања, со 
длабоки идео-
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За среќа, никој не побара од мене приоритети-
те за реформи во земјоделството да ги подре-
дам од 1 до 10. Од моја перспектива, првите 9 

места на таква листа би ги заземала земјишната по-
литика, а на последното, 10-то место, ќе се најдеше 

темата за субвенциите – но, 
таква листа не би личела на 
ништо. 

Субвенциите се нешто ново 
што му се случи на нашиот 

земјоделски сектор. Кај земјишната политика, за 
жал, нема значајна политичка иницијатива од понов 
датум, а инерцијата од социјализмот е доминантна 
мисла во таа област, така што мојата оценка за на-
шата земјоделска политика од осамостојувањето до 
денес, која ја сумирав во првите реченици на оваа 
анализа, апсолутно важи за оваа политика.

Зошто размислувам на овој начин е многу тешко да 
се објасни, а веројатно и да се разбере. Тешкотија-
та произлегува од фактот што во земјоделството 

СО ДЕЦЕНИИ НИ  
НЕДОСТАСУВА 
ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА

Александар Нацев *

Александар Нацев е експерт со долгогодишно регионално и глобално работно искуство во областа на земјоделска политика и 
институционалниот развој. 

Во земјодел-
ството во на-

шата татковина 
постојат два 

паралелни све-
тови кои ретко 

се допираат. 
Едниот свет е 

оној на приват-
ната земја, на 

која работат и 
живеат нашите 

земјоделци; 
вториот свет е 

државната земја 
што, претежно, 

ја обработуваат 
комбинати.

во нашата татковина постојат два паралелни све-
тови кои ретко се допираат. Едниот свет е оној на 
приватната земја, на која работат и живеат нашите 
земјоделци; вториот свет е државната земја што, 
претежно, ја обработуваат комбинати. Двата света 
се оптоварени со специфични проблеми и се под-
ложни на две посебни дијагнози. Постоењето на 
два света во еден сектор е проблем сам по себе, а 
за специфичните проблеми на секој од нив неоп-
ходни се специфични решенија (политики). 

Ќе се обидам да појаснам, но бидете трпеливи, ста-
нува збор за паралелни светови – феномен што, нај-
често, го обработува научната фантастика. А, може-
би, и ова што го пишувам е од доменот на научната 
фантастика, бидејќи за мене логичното решение за 
овој проблем е обединувањето на овие два света. 
Од перспектива на постојната идеологија во наша-
та татковина, односно политиката во оваа област, 
решенијата што ќе ги предложам навистина звучат 
како фантастика. 

УВОД ВО ДИЈАГНОЗИТЕ
Кога го спомнувам терминот земја/земјиште, мис-
лам на обработливо земјоделско земјиште, бидејќи 
тоа земјиште е најбитно за секој земјоделски сек-
тор, па и за нашиот. Токму на тоа земјиште се одвива 
интензивното земјоделско производство. Битни се 
и сточарството, пасиштата, шумскиот фонд, но за 
тоа во некоја друга пригода. Фокусот е на она што 
се нарекува примарно производство, а тоа е темел 
на „надградбата“ – трговијата, преработката, синџи-
рите за снабдување до крајниот потрошувач.

Според нашиот Катастар, Македо-
нија располага со 577.000 хектари 
земјиште, од кои 338.000 (58% од вкуп-
ната површина) се приватни, а 239.000 
(42%) се државни. Понатаму, според 
истиот извор, површината на просеч-
ната приватна парцела е 0,22 хектари, 
а на државната парцела е 0,56 хекта-
ри. Треба да не се извлече погрешен 

Сè додека по-
пулистите не 
дојдоа на власт 
по вторпат (во 
2006 г.), кон-
верзијата на 
земјиштето за 
неземјоделски 
цели беше прем-
ногу компли-
кувана и скапа 
процедура. Тоа 
го ограничува-
ше развојот. Но, 
популистите 
отидоа во друга 
крајност: сега 
одлучувањето 
е целосно цен-
трализирано и 
поедноставено. 
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земја. Остатокот се помали парчиња државна земја, 
најчесто до 10 хектари, која низ годините нашите 
земјоделци ја добија под концесија. Но, земјата што 
ја добија претпријатијата е компактна, квалитетна, 
уредена со пристапни патишта, во социјализмот 
поголемиот дел се „покри“ со системи за наводну-
вање, а онаму каде што беше неопходно се напра-
вени и канали за одводнување. Поради тоа, ќе се 
осмелам да кажам дека производниот потенцијал 
на таа земја е најмалку двапати поголем од потен-
цијалот на просечното приватно земјиште. Доколку 
овој „коефициент за производен потенцијал“, на-
место два, би бил три, тогаш во релативна смисла, 
површината на државното земјиште се доближува 
до вкупната површина на приватното земјиште.

Големи површини не обработуваме – но, да прове-
риме, да не сме пребогати со земја? 

Еден од подобрите параметри за споредба на 
земјоделскиот потенцијал на државите е обработ-
ливото земјиште по глава на жител. Според пода-
тоците на Организацијата за земјоделство и храна 
на Обединетите нации (ФАО) од 2009 г., Македонија 
располага со 0,2 хектари по жител (ха/ж). На ниво 
на Европа, просекот е 0,4, а за Јужна Европа е 0,2, 
што значи дека, кога станува збор за основниот 
земјоделски ресурс – обработливото земјоделско 
земјиште – ние сме многу просечна нација. Грција 
располага со 50 проценти повеќе, Бугарија двапати, 
а Србија два и пол пати повеќе земјиште по жител 
од нас. Со Албанија и со Хрватска сме на исто ниво 
според овој параметар. Доколку сме 2 милиони жи-
тели во Македонија, тогаш нашето вкупно земјиште, 
според ФАО, е околу 400.000 хектари.

Можеби помислувате дека многу земја губиме со 
пренамена во градежно земјиште? Проблемот е 
голем, но до официјални податоци тешко се доаѓа. 
Пред некоја година, во Стратегијата за консоли-
дација на земјоделието, се соопшти дека во прет-
ходната година со ваква конверзија неповратно 
се изгубени 470 хектари земја. Тоа е многу неубава 
бројка, доколку ја помножите со 10-20-30 години. 
Во случај ваквиот тренд да продолжи 30 години, 
тогаш, на пример, неповратно ќе биде изгубена 
површината на која денес се произведува сиот наш 
тутун (15.000 хектари). 

Сè додека популистите не дојдоа на власт по 
вторпат (во 2006 г.), конверзијата на земјиштето за 
неземјоделски цели беше премногу компликувана 
и скапа процедура. Тоа го ограничуваше развојот. 
Но, популистите отидоа во друга крајност: сега од-
лучувањето е целосно централизирано и поеднос-

тавено. Процедурата е поднесување на барање за 
пренамена до Владата, а за време на владеењето 
на популистите во изминатата деценија, таквите ба-
рања се одобруваа речиси по автоматизам.

Помислете на експанзијата на градовите, индус-
тријата, бесцаринските зони и слично... Во најголем 
број случаи, станува збор за квалитетно земјиште 
на периферијата на градовите што, некогаш, ин-
тензивно се обработувало. Сакаме свежите земјо-
делски производи да ни се навистина свежи, а тие 
доаѓаат токму од такви површини. Со конверзијата, 
неповратно губиме необновлив производен ре-
сурс – почва. 

Овој проблем е многу валиден и, како политика и 
општество, треба да се замислиме како понатаму?! 
На просторите каде што се допираат  урбаното и 
земјоделското земјиште се случуваат и најголемите 
шпекулации со земјиштето, бидејќи урбанизацијата 
многукратно ја зголемува вредноста на приватното 
земјоделско земјиште. Но, ова е само еден од про-
блемите, имаме и многу други – бидете трпеливи.

ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА ДИЈАГНОЗИТЕ
Во случај да имате еден, пет или десет милиони 
евра и брилијантна идеја за агробизнис (техноло-
гија, обезбеден пазар и сл.) и за таа ин-
вестиција ви требаат 50 хектари земја, 
тоа тешко ќе го реализирате во наша-
та преубава Македонија. За да купите 
приватна земја од тој размер, ќе мора 
да преговарате со 30-40-50 сопствени-
ци. Веројатноста со такво пазарење, во 
разумно време, да се формира нешто 
што би наликувало на блок или бло-
кови обработлива земја, е многу мала. 
Дополнително, 50 хектари се многу 
скромна површина за агробизнис – за 
илустрација, претпријатијата конце-
сионери на државна земја распола-
гаат со стотици, илјади, а најголемиот 
земјоделски комбинат во битолско 
располага со 17.000 хектари обработ-
лива земја.

Втората опција е да чекате оглас за 
концесија од Министерството, но дали 
од таму, воопшто, ќе огласат 50 хекта-
ри и кога, е сосема неизвесно прашање. Дали ќе ви 
одговара локацијата, почвата, пристапот до инфра-
структурата? 

Третата опција е со сопственик, чија фирма е носи-
тел на концесија за државно земјиште, да се дого-

заклучок дека државното земјиште е раситнето, 
бидејќи станува збор за катастарски парцели, а во 
практика многу од тие парцели се една до друга, 
меѓусебно се граничат и на тој начин формираат 
блокови од 5-10-20 и повеќе хектари. 

Приватното земјиште, пак, е навистина раситнето, 
парцелите што ги поседува еден земјоделец се 
најчесто оддалечени со километри една од друга. 
За да се формира површина на тревник на фудбал-
ско игралиште, четворица приватни сопственици 
треба да здружат по една просечна парцела од 0.2 
хектари! Општо е познато дека на мали, фрагмен-
тирани парцели е невозможно да се применат на-
предни технологии за обработка, за производство-
то да биде конкурентно. Исклучок од ова правило 
се многу (капитално и трудово) интензивните кул-
тури како, на пример, пластеници, интензивно гра-
динарство и овоштарство на отворено и, можеби, 
тутунот. Такво производство имаме на ограничени 
приватни површини. Ако ги замислите приватните 
парцели како „мравки“, тогаш поголемите блокови 
државно земјиште би биле „слоновите“. Во наши 
услови, примената на современи производни тех-
нологии е „луксуз“ што е можен само на големите 
блокови државно земјиште. 

Според второто структурно истражување на на-
шиот земјоделски сектор од 2013 г., земјоделците 

обработувале 314.000 хектари. Претпријатијата што 
обработуваат државно земјиште со концесија доби-
ена од државата обработувале 55.000 хектари. Ис-
тражувањето е спроведено од Државниот завод за 
статистика, според методологија на ЕУ и, колку што 
ми е познато, во соработка со Евростат, агенцијата 
што ја произведува официјалната статистика на ЕУ. 
Веќе го насетувате проблемот: споредете ги овие 
површини со површините од нашиот Катастар, спо-
менати погоре.

За да биде забуната поголема, надлежното Минис-
терство за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство (МЗШВ), кое управува со земјиштето во наше 
име, соопштува дека површината на државното 
земјиште е 175.000 хектари, од кои до денес се да-
дени под концесија 100.000 хектари. Земјоделските 
претпријатија што денес обработуваат земјодел-
ско земјиште, земјата ја добија со приватизација 
на агрокомбинатите кон крајот на деведесеттите 
години од минатиот век. Денешните приватни прет-
пријатијата се „наследници“ на агрокомбинатите, а 
концесиите ги добија по „автоматизам“. Она што по-
ранешните агрокомбинати го обработувале во со-
цијализмот, приватните земјоделски претпријатија 
го обработуваат и денес. 

Моја груба процена е дека претпријатијата денес 
се носители на концесија на околу 70.000 хектари 
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намера да го обработуваме. Многу од иселеници-
те што немаат намера да се вратат во татковина-
та, исто така се сопственици на земја. Понекогаш, 
таквото земјиште го изнајмуваме, но и тоа слабо 
функционира. Резултатот од сето ова е што загри-
жувачки голем процент од приватното земјиште не 
се обработува. 

Од друга страна, сè уште имаме земјоделци кои 
имаат желба, знаење и капитал да го прошират 
својот бизнис. Но, земјата што би сакале да ја обра-
ботуваат им е недостапна. Тоа е и една од причини-
те за напуштање на селата. 

Сето ова е неодржливо и клопчето што побрзо тре-
ба да почнеме да го одмотуваме. Добар прв чекор 
би бил споменатиот данок на имот да се наплатува, 
иако не станува збор за високо даночно оптова-
рување што значително ќе го полни централниот 
буџет. 

Нефункционалниот пазар на земјоделско земјиште 
е причинител и на една друга рак-рана на нашето 
земјоделство – кредитирањето. Во развиените па-
зарни економии околу 80 проценти од инвестици-
скиот и работен капитал во земјоделството се фи-
нансира со банкарски кредити, кои се гарантирани 
со хипотеки на земјоделско земјиште. Кај нас вак-
вото финансирање е многу блиску до нула процен-
ти, бидејќи, барем до неодамна, ниедна банка не 

прифаќаше земјоделско земјиште како 
гаранција за кредит. А кредити, меѓу 
другото, се неопходни и за купување 
земја, за да се окрупнат површините.

Нашите банки се добро капитализира-
ни, а поради солидната конкуренција 
на банкарскиот пазар се во потрага 
по профитабилни пласмани. Зошто не 
кредитираат земјоделци? Затоа што 
немаат начин да ја утврдат пазарната 
вредност на земјиштето, а веројатно и 
се плашат дека при активирање хипо-
тека, би имале проблем таквиот имот 
да го продадат. Едноставно, кога не-
кој пазар слабо функционира, за него 
нема ни информации. Се распрашував 
и не успеав да најдам ниту еден посредник (агент) 
специјализиран за купопродажба на земјоделско 
земјиште во Македонија. Во градовите ги има мно-
гу, но за живеалишта – станови, куќи, викендички... 
Посредувањето при купопродажба на земјоделско 
земјиште е убав бизнис секаде каде што земјодел-
ството напредува, но кај нас таа професија изгледа 
не постои. И тоа не е случајно.

Има и многу други мали, но битни иницијативи, кои 
можат релативно брзо да ја подобрат состојбата, 
особено кај пазарот за изнајмување земјиште.

ворите да ја купите неговата фирма, па со презе-
мањето на фирмата да ја добиете и концесијата. Но, 
доколку некој воопшто продава, треба повторно да 
се погоди големината на површината (50 хектари), 
локацијата, почвата, финансиската состојба на фир-
мата што ја купувате (скриени долгови и сл.), врабо-
тените итн. 

Четврта опција – нема.

Ниту една од опциите не е погодна за нормален ин-
веститор, а потоа се чудиме зошто 
ни се појавуваат чудни инвеститори 
(на пример, Субрата Рој, Миленко и 
сл.), иако баравме инвеститори по 
целата планета. И повторуваме како 
папагали дека проблем ни се инвес-
тициите во земјоделството – имате 
слушнато за овој проблем, нели?

Најголемиот проблем ни е структу-
рата на земјоделското земјиште. Во 
безброј научни трудови и извештаи 
(домашни и странски) за нашето 
земјоделство се констатира дека 
проблемот ни е раситнетоста на 
приватното земјиште. Што се случу-
ва со и на државното земјиште, никој 
не проучува, како врз тоа прашање 
да има ембарго. Структурата на др-
жавното земјиште ни е непроменета 
од социјализмот, а тоа е неодржливо 
во мала економија што се мачи да се 

справи со глобализацијата.

КАКО Е ТОА ВО СВЕТОТ?
Статистиката кажува дека нашиот земјоделец посе-
дува просечно околу 1.8 хектари. Просекот во ЕУ е 
14.2 ха/фарма (ха/ф). Доколку утре станеме членка 
на ЕУ, со нашите 1.8 ха/ф ќе се најдеме на самото 
дно на соодветната табела, пред островот Малта со 
0.9 ха/ф која е на последно место, но зад островот 
Кипар, кој со 3.0 ха/ф сега е на претпоследно место. 
Во другиот свет, државната земја што по површина 
е, приближно, една третина од вкупната земја што 
ја имаме, ситуацијата при една ваква споредба е 
многу подобра. 

Наноструктурата на нашето приватно земјодел-
ско земјиште е, делумно, последица од законската 
регулатива, но поголемо влијание има непишано-
то, обичајното право. Познато е дека, многу често, 
наследниците на земјоделско земјиште (браќа, се-
стри) не можат да се договорат како да го поделат 
наследеното и тогаш посегаат по законот, кој вели 

дека сите треба да добијат идентичен дел (површи-
на) од земјиштето. А и доколку се договорат, имотот 
најчесто се дели пред да се продаде. По неколку 
вакви поделби (направено низ неколку генера-
ции), се добива она што го имаме денес. Во делови 
на Војводина, на пример – иако имавме идентичен 
правен систем во поранешна Југославија – сос-
тојбата е многу подобра. Нивното обичајно право 
е земјата да ја наследува еден од наследниците, а 
понатаму, со бракови меѓу наследници, поседот и 
да се окрупнува.

Обичајното право тешко се менува, а законската ре-
гулатива тоа не може да го коригира. Станува збор 
за многу чувствителна проблематика што е честа 
причина за конфликти – меѓу семејство, соседи...

Кај нас пазарот на земјоделско земјиште е слобо-
ден, земјата се купува/продава, данокот на промет 
е прифатлив – но, сепак, пазарот е бавен, а со тоа и 
многу неефикасен. Во развиениот свет на овој па-
зар во една календарска година, во просек, 0.1 про-
цент од земјоделските имоти го менуваат сопстве-
никот. Едно неодамнешно истражување покажа 
дека кај нас овој параметар е околу 0.01 процент. 
Тоа значи дека кај нас во 10 години се случува она 
што на ефикасен пазар се случува, приближно, за 
една година.

И тука големо влијание има традицијата, поточно 
емоциите. Наследеното го нарекуваме „татковина“ 
или „дедовина“ и многу тешко се разделуваме од 
него. Политичката и економската неизвесност, што 
е наша реалност повеќе децении наназад, придо-
несува да се потпираме на нешто сигурно, а тоа 
многу често е наследеното земјоделско земјиште. 
Емоциите во економијата најчесто резултираат со 
нерационални одлуки, што во овој контекст многу 
го забавува пазарот и го прави неефикасен.

За жал, кај нас таа нерационалност ја поттикнува и 
даночната политика. Во 2004 г., во системскиот За-
кон за данок на имот беше вметната неприменли-
ва одредба, која вели дека земјоделското земјиште 
што се користи за земјоделско производство е ос-
лободено од данок на имот. Тоа, во практика, значи 
дека овој данок не се наплатува. Тоа, пак, ги демо-
тивира сопствениците да учествуваат на пазарот, 
бидејќи од сопственоста не произлегува некаков 
трошок (данок). Не е случајно што во сите поразви-
ени пазарни економии овој данок се наплатува, во 
некои случаи непрекинато, со векови. 

Многу од нас кои живееме во град сме и сопстве-
ници на земјоделско земјиште, а немаме никаква 

Најголемиот 
проблем ни е 

структурата на 
земјоделското 

земјиште. Во 
безброј науч-
ни трудови и 

извештаи (до-
машни и стран-

ски) за нашето 
земјоделство се 

констатира дека 
проблемот ни 

е раситнетоста 
на приватното 
земјиште. Што 
се случува со и 

на државното 
земјиште, никој 

не проучува, 
како врз тоа 

прашање да има 
ембарго. 

Во развиените 
пазарни еко-
номии околу 
80 проценти 
од инвестици-
скиот и рабо-
тен капитал во 
земјоделството 
се финансира 
со банкарски 
кредити, кои 
се гарантирани 
со хипотеки на 
земјоделско 
земјиште. Кај 
нас ваквото 
финансирање е 
многу блиску до 
нула проценти.
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МЗШВ низ годините, од тогаш до сега, ги „чистеше“ 
имотните листови за помалите расфрлени повр-
шини и сукцесивно ги објавуваа тие површини за 
издавање под концесија. Така, земјоделците добија 
дополнителни концесии на државна земја.

Бидејќи концесиите што ги добија и што сè уште 
ги добиваат земјоделците се за помали површини 
и на пократок рок, во понатамошниот текст ќе ги 
споделам со вас моите ограничени информации за 
концесиите дадени на претпријатијата. 

Големите концесии, според она што може да се 
дознае, се дадени на 25 или 30 години користење 
и на многу од тие договори во следните неколку 
години им доаѓа дваесетгодишен јубилеј од потпи-
шувањето. Почетните 300 кг по хектар се претворе-
ни во паричен износ, а колкав е тој износ сега за 
големите концесионери – Господ знае! Плаќањето 
во натура (пченица) беше непрактично, но беше 
и некакво обезбедување од инфлација. Дали сме 
заштитени од инфлација по конверзијата во парич-
ни износи на концесијата, не е познато. Станува 
збор за долгогодишни договори што се однесуваат 
на илјадници хектари, околу третина од вкупната 
површината што ја обработуваат приватните земјо-
делци. Немам доказ, но еднаш имав можност да 
прочитам примерок од тие договори за концесија 
и добив впечаток дека нив ги составиле правници-
те што во тоа време работеа во тие социјалистички 
комбинати (пред тие да се приватизираат). Постоел 
огромен конфликт на интереси, а за јавниот инте-
рес и тогаш не се грижел никој.

Информацијата за процентот на наплата на конце-
сијата, што се плаќа еднаш годишно, досега беше 
невозможно да се добие. Посредно, од извештај на 
проект на ФАО што се обидувал да му помогне на 
МЗШВ во раководењето со ова земјиште, може да 
се дознае дека наплатата во годините пред вове-
дувањето на субвенциите се движела од 0,5-3 про-
центи. Проблемот да се добијат овие информации 
е во тоа што договорите се наоѓаат во подрачните 
единици на МЗШВ, а ги има 32 низ Македонија, па 
секоја единица се грижи за наплата на договорите 
што се однесуваат на нејзина територија. Наплата-
та би требало да е подобрена по воведувањето на 
субвенциите, затоа што субвенција се исплаќа само 
на оние што ги подмириле долговите... Но, кој знае!?

Малку аритметика: просечната концесија по овие 
договори е околу 20 евра/ха годишно. Неодамнеш-
но истражување на цените на приватното земјиште 
укажа дека просечната цена на раситнетата земја 
е 2.000 евра/ха. Но, тоа е просечна цена на мали 

приватни парцели, државната земја е во просек 
многу поквалитетна и поуредена. Пазарната цена 
на поголемите државни парцели е непозната, нема 
пазар да ја утврди, но многу веројатно би била 
значително повисока од 2.000 евра/ха. Сепак, и со 
оваа ниска цена на земјата повратокот на капитал 
е 100 години! Многу недомаќински договори за 
концесија се потпишани. Јавен интерес? Доколку 
приватна фирма на овој начин управуваше со овој 
капитал, одамна ќе беше банкротирана.

Но, не сме единствените што добија такво наслед-
ство. Постоеше една голема сила, Советскиот Сојуз 
и нејзините сателити, кои по распадот на тој сојуз 
добија полошо земјоделско наследство од нас. По-
ранешните сателити се веќе членки на ЕУ – Полска, 
Чешка, Унгарија, Бугарија... Кај нив, по падот на со-
цијализмот, приватни земјоделци беа реткост (ос-
вен во Полска). Ни кај нив не се најдоа многу среќ-
ни решенија за државното земјоделско земјиште; 
но, без сомневање, подобро раководат со држав-
ното земјиште од нас.

Тие беа многу помалку подготвени за пазарна еко-
номија од нас. Кај нив имаше 100% планска еконо-
мија, по падот на социјализмот создаваа семејни 
фарми од нула. Кај нас, 70% од земјоделското про-
изводство во социјализмот го создаваа приватните 
земјоделци. И ги имаше многу кога се осамосто-
ивме, а и уште ги има. Ние, со векови наназад, има-
ме континуитет со приватното земјоделство, со 
семејните фарми и со пазарната економија. И во 
турско концептот бил сличен: се плаќал арач во 
натура и не сите земјоделци биле сопственици на 
земја (феудализам), но пазарот функционирал. Тоа 
ни е сè уште големата предност пред другите пора-
нешни социјалистички држави. Не ја искористивме 
и немаме абер да ја искористиме.

Исклучокот што го споменав погоре за можни ре-
шенија за државното земјоделско земјиште е пора-
нешната ДДР – Источна Германија. Таму преку ноќ 
завладеа правниот систем на Западна Германија и 
искусната и робустна германска администрација 
веднаш се фати во костец со проблемите. За земјо-
делското земјиште формираа специјална агенција, 
во која вработија искусни менаџери и експерти 
од секаков вид, ги поткрепија и со солиден буџет.  
Мандатот на агенцијата, која сè уште постои во многу 
редуцирана форма, беше релативно едноставен: да го 
реши проблемот со денационализацијата, да го прива-
тизира земјиштето, но истовремено тоа и да се обрабо-
тува. И луѓето си ја сработија работата како Германци. 
Не случајно имаат имиџ на вредни и дисциплинирани 
луѓе, кои не прават компромиси со здравата логика.

ШТО СО ЗЕМЈАТА ВО ДРЖАВЕН ПОСЕД?
Првиот бран концесии се случи кон крајот на де-
ведесеттите години од минатиот век, кога на ново-
приватизираните агрокомбинати им беше дадено 
под концесија земјиштето што го обработуваа во 
социјализмот. Некои од комбинатите се привати-
зираа во границите на поранешните „основни ор-
ганизации на здружениот труд“ (ООЗТ), односно во 
рамките на интерните организациски единици. От-
тогаш наваму, некои од нив банкротираа, па ги пре-
земаа, најчесто, нашите олигарси, кои своите богат-

ства ги заработија во други сектори. 
За потсетување: во еден период се 
појави и Субрата Рој како концесио-
нер на голем дел од Овчеполието.

Да нема забуна, се приватизираа 
бизнисите и објектите, земјиштето 
остана во државна сопственост. Со 
ваквата приватизација, во тие прет-
пријатија не влезе нов капитал и 
нови знаења, во најголем број слу-
чаи менаџментот не се промени. За 
жал, со мали исклучоци, капиталот 
и знаењето ги чекаме да дојдат и 
ден-денес.

Ова земјиште никогаш не видело пазар, големи-
ната, обликот и сите други одлики е како што тоа 
го замислувале социјалистичките планери до рас-
падот на поранешна Југославија. Во социјализмот 
имаше долги периоди кога овие претпријатија се 
прекројуваа со единствена цел, вработените да 
добијат плата. Се спојуваа успешни со неуспешни 
претпријатија, па се делеа итн. Доколку денес ги 
погледнете на карта поголемите површини дадени 
под концесија, ќе видите многу нелогичности. Ед-
ноставно, визиите на социјалистичките планери ги 
ставивме во „длабоко замрзнување“ и таму ги чува-
ме до денес. Денационализацијата, до сега, изгледа, 
не промени многу.

Во првиот бран концесии, земјоделците добија 
многу ограничена можност да земат под концесија 
помали површини, веројатно оние за кои големите 
немаа интерес. Кај овие помали површини, имаше 
нешто што наликува на пазар, површините јавно 
се објавуваа и земјоделците се натпреваруваа со 
наддавање над минималниот износ на концесијата 
утврден од државата. Ако добро се сеќавам, за сите 
концесии од првиот бран почетната цена беше 300 
кг пченица годишно за хектар земјиште. Претприја-
тијата ја добија оваа цена по автоматизам, а земјо-
делците се наддаваа, што беше очигледна неправда. 
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за процентот на 
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државна земја. Веројатно поради фрустрацијата со 
„првиот бран“ концесии, власта се обиде нешто да 
промени. Тоа се договорите според кои сопстве-
никот на земјата (државата) не може да го раскине 
договорот и во случај концесионерот да не ја плаќа 
договорената концесија. Исто така, тие договори не 
можат да се раскинат и доколку концесионерот не 
ја обработува земјата. Се повторувам, но најголем 
процент од државната земја е даден на 30 години 
концесија со вакви договори и тие се сè уште ва-
лидни. Нашите големи земјоделски претпријатија 
денес ги „доработуваат“ таквите договори. Догово-
рите се наследуваат по автоматизам, со преземање 
на правното лице кое има концесија, односно на-
следниците на агрокомбинатите кои, во меѓувре-
ме, банкротираа. Веќе спомнав дека многу од овие 
претпријатија се преземени од нашите олигарси, со 
што ги стекнаа и „старите“ (за нив многу поволни) 
договори за концесија. А веќе рековме и дека надо-
местокот за годишната концесија е смешно низок.

Реакцијата на популистите на оваа состојба беше, на 
прв поглед, логична. Од новите потенцијални кон-
цесионери се бара бизнис-план за времетраењето 
на концесијата и банкарска гаранција дека тој план 
ќе го исполнат, плус други услови. Врз таа основа, 
се успеа да се раскине договорот со Субрата Рој за 
многу хектари земја во Овчеполието. Но, и тоа не е 
решение, бидејќи, според мене, тоа нè прави уште 
поголем „магнет“ за ликови како Субрата. Ќе се оби-
дам да појаснам со пример.

Да речеме дека во ист момент четворица претпри-
емачи дознаваат дека синџир на супермаркети во 
Финска бараат одредена нова сорта на круша. Ед-
ниот од претприемачите е Македонец, има знаење 
и некаков капитал. Составува убав бизнис-план за 
крушата, чека да се објави земја што би ја земал 
под концесија, се убедува со нашите власти околу 
увозот на садници за таа нова сорта, успева, и за 
две-три години насадот е засаден. Но, трошоците 
се поголеми од оние што ги испланирал (шпалир, 
мрежи за заштита од град и ултравиолетови зраци), 
па мора да позајми од банка. Заложува приватен 
имот, засадената круша добро успева, но кај долго-
годишните насади првиот значаен род е третата го-
дина – и подоцна – од садењето. 

Оди кај потенцијалните купувачи во Финска и 
дознава дека тој пазар е заситен, другите претпри-
емачи веќе испорачале големи количества, заса-
диле порано. Се мачи да најде други пазари, но не 
успева во тоа, а банката станува нервозна поради 
кредитот што претприемачот не може да го серви-
сира. Негова нормална реакција е да го ископачи 

насадот и, наместо крушките за кои нема пазар, да 
почне да одгледува нешто друго. Но, тогаш доаѓа 
земјоделски инспектор, прави запис-
ник, а следниот ден нашиот земјодел-
ски претприемач од Министерството 
добива известување дека договорот 
за концесија му е раскинат, а банкар-
ската гаранција е активирана поради 
неисполнување на бизнис-планот. Во 
случајов, Министерството го брани 
нашиот заеднички интерес, по закон.

Овој фиктивен пример се има случено, 
во најразлични варијации, во различ-
ни времиња во вистинскиот живот на 
многу места на планетава. Но, тоа е 
само еден пример. Сериозните инвес-
титори имаат долгогодишни искуства 
со вакви и многу други проблеми и 
кога одлучуваат за своите инвестиции, 
прават сериозна процена на ризици-
те. Ризикот е огромен за инвеститорот кога од него 
се бара долгогодишен бизнис-план, гарантиран со 
банкарска гаранција. Пазарот е непредвидлив и се-
кој инвеститор, за да преживее, мора да се приспо-
собува, некогаш и со радикални одлуки, само за да 
ги елиминира загубите. А ние бараме сето тоа одна-
пред да го предвиди и да гарантира за тоа. 

Никако да научиме дека најдобриот концесионер 
е оној што ќе понуди највисока концесија по пат 
на јавно наддавање и, нормално, кој ќе ја плаќа таа 
концесија. Но, и тоа не е доволно, бидејќи треба да 
престанеме да го чуваме социјалис-
тичкото наследство. Назад кон Субра-
та: земјата што тој ја доби, претходно 
ја обработуваше правно лице, наслед-
ник на комбинат со „убав“ договор за 
концесија, од оние првите. Тоа правно 
лице банкротираше, но никој не беше 
заинтересиран да го преземе како 
правно лице. Земјата стоеше необра-
ботена, МЗШВ интензивно бараше кон-
цесионер и – се појави Субрата! 

Но, земјата на банкротираната фирма 
упорно ја нудевме според принципот 
„сè или ништо“, односно за концесија 
се нудеа сите површини што агроком-
бинатот ги обработувал во социјали-
змот, околу 3.200 хектари. Да понуде-
вме на концесија парцелизирани блокови (неколку 
крупни делови од таа земја одделно), можеби ќе 
успеевме да најдеме подобри домаќини. На нешто 
такво веднаш ќе се спротиставеа „чуварите“ на на-

Механизмите што ги користеа беа концесии даде-
ни на период од околу 10 години за парцелите што 
беа со некаков товар, на пример денационализа-

ција. Веднаш понудија на продажба 
мал дел од државното земјиште, а 
остатокот го дадоа исто така под 
концесија, но со добро испланира-
но времетраење на тие концесии. 
Како што добро испланираните кон-
цесии завршуваа, така земјиштето 
го продаваа со наддавање. На тој 
начин, земјиштето не престана да 
се обработува, а на пазарот не се 
појави одеднаш преголемо коли-
чество (површина) на обработлива 
земја, којашто би ги срушила цени-
те. Одамна ја завршија најголемата 
работа, а сега само доработуваат. 
Остварија и значителни приходи за 
федералниот буџет. Ова, секако, е 
многу поедноставено објаснување 
на нивната работа, бидејќи при од-

лучувањето вклучуваа и социјални и еколошки ас-
пекти, плус просторно планирање, окрупнување на 
парцелите и слично.

ШТО ПРАВЕВМЕ НИЕ, ИСТОРИСКИ?
Не е лесно да се најдат заеднички именители за 
двата света – оние на малите земјосопственици и 
на големите концесионери на обработлива земја – 
во нашето земјоделство. Оваа материја, во поново 
време, ја регулира Законот за земјоделско земјиште 
и низа правилници и уредби што произлегуваат од 
тој закон. Донесен е во 2007 г. од популистите и, по-
тоа, за време на нивното десетгодишно владеење, 
изменет е или дополнет дури 17 пати. Самиот факт 
што Законот е менуван толку пати укажува на хаос 

во политиката, а во практика изме-
ните најчесто се правени за нечии 
поименични интереси. Сега, зами-
слете каков впечаток оставаат овие 
промени кај сериозните инвести-
тори, кога правилата на играта се 
менуваат 17 пати во 10 календарски 
години?! 

Како што веќе укажав во делот за 
земјоделските субвенции, заштитата 
на јавниот интерес воопшто не беше 
приоритет за популистите, иако со 

две од 17-те измени внесоа некои уредби кои, бо-
жем, го штитат јавниот интерес.

Првата промена е забраната за физичка делба на 
парцели помали од 2 хектари – намерата е добра, 

насочена кон тоа да се „реши“ проблемот со расит-
нувањето на приватните парцели. Веќе спомнав 
дека обичајното право тешко се менува, па поради 
тоа административните решенија од овој тип нема-
ат вистински ефект. Од моето скромно познавање 
на нашиот правен систем, оваа уредба се коси и 
со многу други закони. При тоа, во јавноста не е 
претставена анализа на ефектите од оваа промена 
што е воведена пред повеќе години. Мислам дека 
ефектот, во најдобар случај, е што наследниците на 
земјиште го одлагаат спроведувањето на оставин-
ските постапки или прибегнуваат кон алтернативни 
решенија што не се запишуваат во имотните листо-
ви во катастарот. На тој начин, необмислените и 
паушални желби на законодавецот создаваат нови 
проблеми. За водење земјишна политика, незавр-
шените оставински постапки се многу голем про-
блем што го наследивме од социјализмот, а тоа не 
го коригиравме откако се осамостоивме. 

Во Катастарот ќе најдете имотни листови на име 
на сопственици кои се починати и пред неколку 
децении. Тоа е наш голем системски проблем што 
ние самите треба да си го решиме, а се сведува во 
голема мера на тоа разните неформални договори 
од минатото да се формализираат. Друго решение 
нема, процентот на имотни листови за земја за која 
како сопственик се води починато лице е многу 
голем. Не знам дали нашиот Катастар некогаш го 
објавил тој процент, но две ад хок микроанализи на 
сопственоста во „селски атари“ (површините што ги 
обработуваат земјоделци кои живеат во едно село) 
укажаа дека тој процент е 15% кај првиот, но загри-
жувачки 30% во вториот анализиран случај. И нео-
дамна донесовме уредба што стимулира одлагање 
оставински постапки. 

Оваа состојба предизвикува големи проблеми кај 
пазарот за продажба и изнајмување земјиште. До-
колку ни се појави желба да го подобриме пазарот 
на приватно земјиште, ќе треба да се зафатиме се-
риозно и со ова прашање. 

Но, тука имаме уште еден огромен проблем, а тоа 
е денационализацијата. Големи површини за кои се 
доставени барања за денационализација се „загла-
вени“ во судовите. Сè уште издаваме обврзници за 
денационализација. Можеби би било добра идеја 
да се состави некој регистер на такви барања што 
ќе биде достапен за јавноста, информација што е од 
суштинска важност за секој потенцијален инвести-
тор. Размислете како тоа ќе влијае врз пазарот на 
земјиштето... Долга е таа приказна.

Втората промена во политиката е кај концесиите за 
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последниве 11-12 години. Таа ревизија ќе треба да 
ги опфати сите договори и, конечно, во таа „црна ку-
тија“ да навлезе маку светлина. Претпоставка е дека 
договорите се веќе во МЗШВ каде што се обрабо-
туваат. Првобитните големи договори ќе почнат да 
истекуваат во годините што доаѓаат, па се поставува 
прашање дали тие земјоделски површини, по авто-
матизам, повторно ќе им се дадат на „старите“ кон-
цесионери?

Втората, по малку наивна иницијатива, е најавени-
от нов проект, финансиран од ЕУ, што ќе го импле-
ментира ФАО, за консолидација на земјоделското 
земјиште. Консолидацијата во социјализмот се на-
рекуваше комасација, а идејата е земјоделците (со 
посредство на државата) меѓусебно да разменат 
парцели и на тој начин да формираат поголеми 
површини на кои ќе има надеж за конкурентно 
производство. Во социјализмот, колку што ми е по-
знато, имаше само еден обид за размена на парце-
ли, во едно село близу Битола.

Според меѓународните искуства, успехот на консо-
лидацијата по пат на размена на парцели зависи од 
неколку фактори: ефикасен пазар на земјоделско 
земјиште; повеќегодишни официјални податоци за 
цени по кои се купувало/продавало земјиште во 
дадениот локалитет; регулативата за процена на 
вредност на земјата и искусни проценители што го 
прават тоа; ажурираност на катастарот; а потоа и 
традиција, но и доверба во државата што се јавува 
како посредник во размената на парцелите. 

Накусо, нашиот пазар за земјоделско земјиште е 
мошне неефикасен (спор); нашата официјална база 
на податоци за постигнати цени при трансакции со 
земјоделско земјиште почна да ги регистрира тие 
податоци минатата година; регулативата за проце-
ни ни е застарена и неприменлива за оваа намена; 
немаме искусни проценители за оваа проблемати-
ка; катастарот на земјоделско земјиште е во многу 
полоша состојба од урбаниот; немаме традиција за 
размена на парцели; а за довербата во државата – 
секој може да донесе сопствен заклучок.

Анализите на вакви програми во држави што имаат 
повеќедецениска традиција со консолидација од 
овој тип (земјите од Скандинавија, Германија, Хо-
ландија) укажуваат дека ваквите програми се многу 
скапи, опфаќаат многу мали површини и се бавни. 
Економската оправданост е контроверзна. Таму 
временскиот просек – од почеток на процедурата 
за репарцелизација, до издавање консолидира-
ни имотни листови – е 10 години. Експертите овој 
тип на консолидација на земјиштето го нарекуваат 
„Ролс-ројс пристап“, бидејќи е несомнено добар, но 
многу скап. И прилично бавен. 

Се определуваме за најскапиот пристап што, до-
колку профункционира (во што не сум 
убеден), во следните неколку децении 
ќе го реши проблемот на само неколку 
промили од вкупната површина при-
ватна земја. Законот за консолидација 
предвидува размена на парцели и без 

шето социјалистичко наследство, со аргументација 
дека земјиштето и онака ни е раситнето – за приват-
но поседуваната земја тоа е вистина – а нивната по-
стојана порака од времето на социјализмот е „дајте 
да не го ситниме и ова!“. 

Идеологијата е моќна работа, реториката на прв по-
глед е убедлива. Сепак, од пазарот, од економската 
и од социјалната реалност нема бегање, колку и да 
сакаме да се скриеме.

И КАДРИТЕ СЕ ВАЖНИ
Политиката на администрациите што се менуваат 
во нашата државна реалност може да се процени 
и низ призмата на тоа колку луѓе, административци, 
добиваат задача да работат на одредена проблема-
тика. Во случајот на земјишната политика, пред да 
дојдат популистите на власт по вторпат во 2006 г., 
во МЗШВ во Скопје работеа најмногу двајца адми-
нистративци, но не со полно работно време за оваа 
проблематика. Имаа и многу други задачи. Нив ги 
поддржуваа мал дел од вработените во 32 подрач-
ни единици на МЗШВ. Со доаѓањето на популистите 
во МЗШВ пред десетина години, се формираше Сек-
тор за регистрирање и управување со земјоделско 

земјиште. Во него се вработија 15-18 
луѓе, поделени во 3 потсектори. Вра-
ботените од подрачните единици сè 
уште даваат поддршка, иако имаат и 
други работни обврски.

Тоа не го реши проблемот со ад-
министрирањето на земјиштето. 
Спомнатиот Сектор во МЗШВ рако-
води со договори за концесија на 
100.000 хектари, мал број се големи 
договори, но бројот на договори 
е драстично зголемен со дадените 
мали парцели под концесија. Се ма-
чат да „исчистат“ имотни листови за 
уште 75.000 хектари државна земја. 
Решаваат управни спорови по разни 
основи. Обезбедуваат документи за 
пренамена на земјиште и денацио-
нализација. Узурпираното државно 
земјиште е во нивна надлежност. И 
тоа постои кај нас: бесправно ко-
ристење државно земјиште, а има 

случаи и на пренамена (си изградиле куќа или де-
ловен објект на државно земјиште). Така, на врабо-
тените во Секторот, за водење политика за приват-
ното земјиште, не им останува многу време.

Пред да заминат од власт, популистите донесоа и 
Закон за приватизација на земјоделското земјиште 

во државна сопственост. Нема да навлегувам во 
детали, Законот е напишан на начин како што би-
рократите гледаат на остатокот од светот. Небла-
годарно е да се дискутираат намери, но тоа беше 
администрација што легализираше дивоградби за 1 
евро/м², потоа продолжи да легализира дивоград-
би во заштитени подрачја, за на крај да легализира 
дивоградби изградени на бреговите на нашите во-
дотеци и езера. За среќа, почнаа „бомбите“ на Заев, 
со тоа настана административно-политичка пара-
лиза, па не започна примената на овој закон. 

И повторно аритметика: 100.000 хектари што се под 
концесија, помножени по 1 евро/ха се 100 илјади 
евра. Но, доколку при продажба површината се 
помножи со 2.000-3.000-4.000... евра/ха (што се по-
веројатни пазарни цени), излегуваат убави суми во 
милиони евра. Тоа е наше, заедничко богатство.

КОНЕЧНО, ВРАЌАЊЕ ВО СЕГАШНОСТА
Каква е состојбата во 2017 г.? 

Добивме нова Влада и тукушто завршија локални-
те избори што го засилија реформскиот мандат на 
Владата. Неодамна се појавија две нови иницијати-
ви во земјишната политика, едната е потенцијално 
добра, другата наивна. По една во двата идеолошки 
„света“, кои ги опишав погоре.

Првата е иницијативата на министерот во МЗШВ, г. 
Николовски, конечно во Скопје да се донесат сите 
договори за концесии за државна земја. Повеќе-
то договори физички се наоѓале во подрачните 
единици на МЗШВ. Знаете, откога се потпишани 
големите договори, ги снема факс-машините како 
технологија, а со електронскиот потпис полека ги 
снемува фотокопирите и скенерите – а договори-
те никако да дојдат до Скопје! Без трошка иронија 
повикувам да ја поддржиме иницијативата на г. 
Николовски во надеж дека, еден убав ден, јавноста 
ќе ги види тие договори. За него ова е наследена 
ситуација и се труди да ја подобри, но видете им го 
паметот на сите министри досега, односно оттогаш 
кога се потпишани првите договори?! 

Да не има анекси на тие договори? Законите што ја 
регулираат оваа област даваат големи дискрецио-
ни права на раководството на МЗШВ. Се плашам за 
првите договори, оние големите, од крајот на деве-
десеттите години, да не се коригирани, надополне-
ти, изменети? 

Иницијативата на министерот ја нареков „потен-
цијално добра“, поради тоа што тој најави ревизија 
на договорите за концесија што биле потпишани во 
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налутија на СДСМ на почетокот од деведесеттите 
години од минатиот век поради укинувањето на 
субвенциите за земјоделието, но не се во право. Во 
тоа време бевме млада држава, државниот буџет 
беше во многу слаба кондиција, изборот беше меѓу 
увоз на струја, нафта, плати на администрација, пен-
зии, социјална поддршка и субвенции за земјодел-
ците. Тогаш опцијата да се создава државен долг 
со продажба на обврзници на пазар на капитал 
(домашен и странски) не постоеше. Претпоставка-
та на одлуката за укинување на субвенциите беше 
дека, и без нив, селото нема да гладува. Иронијата 
оди дотаму што во тоа време идеолозите на СДСМ 
беа повеќе загрижени за агрокомбинатите, бидејќи 
тие беа зависници од субвенциите. Но, тогаш најго-
лем проблем за земјоделците беше губењето на 22 
милионскиот пазар на поранешна Југославија. Сега 
одиме во Европа, многу поголем пазар, дел од по-
ранешната Југославија е веќе таму.

ВМРО-ДПМНЕ по вторпат дојде на власт со полн 
буџет, кризите веќе беа минато и ним не им беше 
тешко да воведат субвенции во земјоделството. 
Таа власт безмилосно создаваше нов државен долг 
што ќе го враќаат следните генерации. Но, субвен-
ции не добија само земјоделците, истото го добија 
странските инвеститори, странските туристи, не-
кои извозници, административците што седат дома, 
административците што одат на работа без работни 
обврски итн. Земјоделците, според мене, треба, мо-
жеби и повеќе, да се лути на СДСМ од деведесетти-
те поради следната тема – земјишната политика. 

Земјишната реформа е покомпликувана, а во неа 
спаѓа и земјишната политика. Тоа е „мајката“ на сите 
реформи во земјоделството. Кога структурата на 
секторот е најголем проблем, тоа е единственото 
решение. На пазарот на ЕУ ќе се сретнеме со најс-
тарите капиталистички држави на планетава, веќе 
сме делумно таму како држава кандидат за член-
ство. Во нашето земјоделство сè уште ја нема ни на 
повидок креативната деструкција на капитализмот 
– големиот го јаде малиот, големиот ако порасне 
премногу, се распаѓа на помали делови итн. Нашите 
земјоделци креативната деструкција многу добро 
ја познаваат, со векови се приватници. 

Нашите политичари многу сакаат да ги заштитуваат 
земјоделците, па ги штитат и од некои неминовни, 
на прв поглед непопуларни процеси, во кои земјо-
делците, всушност, многу добро би се снашле и, 
на крај на денот, би живееле подобро. Поради тоа 
и ги напуштаат селата, не гледаат перспектива во 
она што го прават, бидејќи успешните не можат да 
растат, за тоа им треба земја (а и капитал за инвес-

тиции). Најпродуктивната земја е кај 
претпријатијата, добиена по соција-
листичката инерција.

Земјишна реформа, по правило, не е 
потребна во држави што имаат функ-
ционална пазарна економија, таму па-
зарот нивелира. Но, ние од турскиот 
феудализам се најдовме во Кралство-
то Југославија, па потоа во војна, па 
речиси половина век социјализам, за 
конечно да следува парализа. Поради 
тоа, сега, земјишната реформа е неоп-
ходна. 

Од моја перспектива, таквата реформа би требало 
да има една единствена цел: да ги обедини двата 
света – малите и големите обработувачи на земја – 
во нашето земјоделство на еден и единствен пазар 
за земјоделско земјиште. Само тој пазар „знае“ која е 
оптималната големина на една фарма, на еден агро-
бизнис што обработува земја. Треба време пазарот 
да ја промени структурата, но тоа е единствениот 
одржлив механизам за тие процеси. Да не го забо-
равиме и пазарот за изнајмување, кој најбргу може 
да ја подобри структурата на земјопоседништвото. 
Тоа, во практика, значи да направиме сè што треба 
за да профункционира пазарот на приватно земјо-
делско земјиште.

Истовремено, треба да започнеме со внимателна 
приватизација на државното земјиште. 
Германскиот пример што го споменав 
е добар водич за таква политика. Но, 
секако треба да сме многу креативни 
во примената на нивните искуства кај 
нас. Моја препорака е во таа привати-
зација да ги фаворизираме земјодел-
ците. Сепак, не смееме премногу да 
ги дискриминираме ни нашите прет-
пријатија, па ни странците, бидејќи 
одиме во ЕУ. За сето тоа постојат фини 
механизми, политики.

Знаете инерцијата во оваа политика 
знае да продуцира и многу непред-
видливи последици. Апсолутно не 
предвидувам примеров што го посо-
чувам да се случи кај нас, но помис-
лете на хрватскиот „Агрокор“. Хрват-
ската земјишна политика е слична на 
нашата. Сопственикот  на оваа голема 
бизнис-империја започна со презе-
мање на поранешните хрватските аг-
рокомбинати. Тоа беше базата, потоа се прошири 

согласност на сопственикот. Тоа е многу контро-
верзен пристап. Во тој закон зборот „доброволно“ 
не е спомнат ниту еднаш. Поделбата на имотот по 
основа на наследство е честа причина за семејни 
кавги, но за жал и за крвни деликти. Секојдневие 
ни се имотни спорови меѓу соседи, кои понекогаш 
лошо завршуваат.

Овој проект е „наследен“ од претходната влада и, 
според мене, претставува уште една популистичка 
бајка за придобивање гласачи: популистичката по-
рака е дека нешто се прави, а што и кога ќе постиг-
неме – ќе видиме. Ова се случува во услови кога 
државните ресурси за управување со земјиштето 
се многу ограничени, со администрација што е пре-
оптоварена со реформски агенди, а  се додава нов 
товар. Проектот ќе ангажира странски експерти, но 
тој има почеток и крај, а експертите ќе најдат дру-
га работа. Товарот ќе остане на нас. Пропуштена 
е шанса ограничените ресурси да се насочат кон 
решавање на вистинските проблеми. А доколку 
тие проблеми не се решат, нема надеж за ваков тип 
консолидација.

ЗАКЛУЧОЦИ... ИЛИ НОВИ ДИЛЕМИ?
Тајмингот за неминовните промени во политиката 
на кои укажав треба да се стави во контекст на не-
одамнешната изјава на нашиот премиер Заев, даде-
на во присуство на комесарот за проширување на 

ЕУ, Јоханес Хан. Премиерот изјави дека очекуваме 
членство во ЕУ до 2020; но, ајде, нека биде и следна-
та декада. Членството во ЕУ ни отвора многу убави 
можности. Тоа е пазар со 500 милиони потрошува-
чи, голем мегдан на кој играат големи и со децении 
етаблирани играчи, но на тој пазар пардон нема. 
Ќе бидат огромни можностите за наш развој, как-
ва што ќе биде и безмилосната конкуренција. Како 
нашето земјоделство ќе се снајде на тој мегдан, ќе 
видиме. Но, треба што побрзо да се подготвиме за 
тој мегдан, пропуштивме години откога станавме 
држава кандидат за членство во ЕУ. 

Јас сум оптимист. Нашиот земјоделец е жилав и сна-
одлив, ќе проработи пирејот во нас, но разберете 
го ова и како повик да не дозволиме сета тежина на 
прилагодувањето кон ЕУ повторно да падне само 
врз грбот на земјоделците. Тие таков товар понеле 
повеќепати во нашата историја. Во случајов, одиме 
кон нешто што е познато и исклучиво по наша волја 
што е, ако не се лажам, за првпат во нашата исто-
рија. 

За субвенциите решението е многу едноставно, се на-
девам колку-толку го објаснив. Патот е тој: Европа, За-
едничка земјоделска политика. Треба само да се сра-
боти она што се бара од нас, но да почнеме веднаш.

Од друга страна, голем дел од земјоделците му се 
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реформа, по 
правило, не е 
потребна во др-
жави што имаат 
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Најкраток опис на нашата аграрна политика 
би бил: „инерција и немање желба да се фа-
тиме во костец со проблемите“. Како со неа 

да раководи некој автопилот, кој е програмиран да 
се движи исклучиво по линијата на најмал отпор. 
Веднаш по осамостојувањето, идеологијата беше да 
се дава отпор на приватизацијата на агрокомбина-
тите. Одлагаа, времето ги згази, приватизираа набр-
зина, без никаква визија. Потоа дојдоа популистите, 
направија многу глупости. Дојде време на безбед-
носни кризи и немаше политика во земјоделството. 
За на крај повторно да дојдат популистите што цели 
11 години правеа театар од земјоделството. 

Веројатно најголема промена во политиката во 
земјоделството се случи за време на владеењето 
на претходната (популистичка) влада која земјодел-
ските субвенции од незначителна сума, кога дојде 
на власт, ги доведе до ниво на исплати од околу 100 
милиони евра годишно. Бидејќи значителен дел од 
субвенциите се исплаќаат по единица aутпут (кило-
грам грозје или литар млеко), годишните исплати 
варираат според приносите, а тие пак се зависни 
од временските услови, кои се менливи и непред-
видливи. Моја конзервативна процена е дека во 
последните пет-шест години на владеењето на по-
пулистите се исплатени околу 500 милиони евра на 
име субвенции во земјоделството. 

Тоа се средства што се исплатени на банкарски 
сметки на земјоделци и претпријатија од примар-
ното производство по основа на различни т.н. мер-
ки што се субвенционираат (тутун, грозје, млеко, 
плаќања по хектар и сл.). Во 2016 г. имаше повеќе 
од 40 такви мерки, пред тоа беа многу повеќе. Тука 
не влегува субвенционирањето на инвестициите 
од националната програма за рурален развој и ЕУ 
средствата за ИПАРД програмата. Веројатно знаете 
дека имаме голем проблем со искористување на 
ИПАРД грантовите што ги финансира ЕУ, но и корис-
тењето на средствата од националната програма 
не е многу подобро. Но, ќе се задржам на „големите“ 
субвенции, тоа се оние за кои имаме обврска да ги 
исплаќаме по еднаш секоја календарска година, 
споменатите 100 милиони евра.

Процената на ефектите од субвенциите е компли-
кувана задача бидејќи, како што напоменав, вре-
менските услови многу влијаат врз аутпутот од 
земјоделството. Поради природата на секторот тој 
реагира многу побавно на „нови политики“ во спо-
редба со другите сектори, а екстерните фактори 

како на пример економски кризи, „трговски војни“ 
и слично, уште повеќе ги усложнуваат таквите про-
цени. Поради тоа тие ефекти се „мерат“ на подолги 
временски периоди (временски серии на подато-
ци), најчесто декади. Дополнителен проблем е што 
во отсуство на попис на населението тешко е да се 
квантифицираат миграциите, а редовната статисти-
ката за приходите на земјоделците и инвестициите 
во земјоделството е недоволно прецизна за оваа 
намена.

ПАРАМЕТРИ ЗА НЕУСПЕШНОСТ?
Според мене, во дадените услови, 
најприфатливи параметри за ваква 
процена би биле трговскиот дефицит 
со земјоделски производи и промени-
те на бројот на ученици во основните 
училишта. Дефицитот е економски 
параметар, бројот на ученици е со-
циоекономски т.е. солиден индикатор 
за миграции. Редовната статистика 
е многу прецизна во овие области 
(увоз/извоз на храна и број на учени-
ци). Релевантната временска серија за 
трговскиот дефицит е само 6 години, 
бидејќи толкав е и периодот во кој се 
исплатени позначителните суми по 
основа на субвенции. За бројот на децата во ос-
новните училишта земав временска серија од 15 
години наназад. Резултатите што ги добив со ваква 
едноставна анализа не се воопшто охрабрувачки. 
Трговскиот дефицит е отприлика стабилен, а трен-
дот на намалување на бројот на деца во основните 
училишта е исто така непроменет.

Трговскиот дефицит со храна за периодот 2011-
2016 г. е постојано поголем од 200 милиони УСД, 
односно увезувавме многу повеќе храна од што из-
везувавме. Бројот на децата во основните училишта 
во 18 рурални општини (општини чија локална са-
моуправа е лоцирана во село) за периодот 2001-
2016 г. е намален за 35 проценти. За споредба, на 
државно ниво (каде што се вклучени и руралните 
општини), бројот на ученици е намален за 23 про-
центи. Кај двата параметри битни се трендовите. 
Кај учениците, трендот на намалување на нивниот 
број во основните училишта во руралните средини 
од година во година е отприлика константен. Како 
што веќе кажав, временската серија за дефицитот е 
кратка за да се донесат дефинитивни заклучоци, но 
почетниот тренд за период од 6 години е апсолут-
но загрижувачки. 

на најголемиот синџир супермар-
кети во Хрватска, потоа меѓународ-
ни супермаркети („Меркатор“) и 
многу поранешни агрокомбинати 
во Србија и во Босна. Се фокусира-
ше на агрокомбинатите што имаа 
преработувачки капацитети. Него-
вата компаративна предност беше 
сопственоста на целиот синџир на 
снабдување со храна, така во свои-
те супермаркети нудеше поевтина 
храна, што е пак главна атракција 
за потрошувачите. Кај нас нема кон-
центрација од овој обем за сега, но 
огромниот пазар на ЕУ и конкурен-
цијата коригираат многу системски 
недоречености откога една држава 
ќе стане членка, понекогаш тоа е 
драстично како во случајот на „Аг-
рокор“. 

Можеби помисливте дека анализава е напишана 
од експерт за субвенции и земјишна 
политика. Тоа не е вистина, јас сум 
само познавач на состојбите, а во 
нашата администрација и надвор од 
неа имаме луѓе што оваа проблема-
тика ја познаваат многу подобро од 

мене. Ги имаат и информациите што јас ги немам. 
Ова е повик малку похрабро да излезат во јавноста 
со нивните идеи. Доколку се „ослободи“ таа креа-
тивност, за што е неопходна политичка волја, ќе се 
најдат и подобри решенија од овие што јас ги пред-
лагам.

Последниот повик е градот и селото подобро да ко-
муницираат. Голем дел од јавноста е во градовите и 
недоволно ги разбира проблемите на селото. Заин-
тересирајте се, селаните имаат проблеми, а полити-
ката се утврдува во Скопје. Досега имаше и некакви 
фиктивни консултации со јавноста за земјоделската 
политика, бидете проактивни.

На крај метафори и симболика. Имам впечаток дека 
сме заглавени во некој процеп меѓу Бекетовиот 
„Чекајќи го Годо“ и „Процесот“ на Кафка. Упорно го 
чекаме шумарот да ни ги реши проблемите, но нај-
често (како јунакот на Кафка) чекаме на погрешна 
врата. Во режија на нашите популисти 11 години 
живеевме во Орвеловата „Животинска фарма“. Дос-
та е, време е за нешто наше, оригинално, автохтоно. 
Можеби не знаевте дека пирејот е многу интересно 
растение, знае и да хибернира. Тоа му е само еден 
од многуте одбранбени механизми поради кои 
тешко се искоренува. Мислам дека крајно време е 
пополека да го разбудиме, доста спиеше. 
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внимателна 
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По исплатени 
отприлика 500 
милиони евра 
за 6 години, би 
требало да се 
очекува произ-
водството да се 
зголеми, тргов-
скиот дефицит 
да се намали и 
секако да се за-
бави иселување-
то од селата 
– во нормални 
држави тоа се 
очекувањата од 
субвенциите во 
земјоделството. 

СУБВЕНЦИИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА
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Злите јазици статусот на земјоделците кои се под 
капата на ЗЗП го објаснуваат како „државни чинов-
ници на Брисел“, бидејќи ќе добиваат пари од тој 
извор сè додека постои ЗЗП, а ЗЗП е неопходна за 
функционирање на заедничкиот пазар на ЕУ. Заед-
ничкиот пазар, пак, е суштината ЕУ, затоа постои 
како унија. ЗЗП учествува со околу 40 проценти во 
буџетот на Европската комисија, но во моментов 
ЗЗП е само 0,43 проценти од бруто-домашниот про-
извод (БДП) на ЕУ. Уделот на земјоделството во ЕУ е 
само 1,6 проценти (толку придонесува за вкупниот 
БДП) и вработува 5 проценти од работоспособно-

то население. Кај нас земјоделството придонесува 
околу 10 проценти во нашиот БДП, нашата земјо-
делска политика нè чини околу 2 проценти од на-
шиот БДП и вработува повеќе од 15 проценти од 
работоспособното население. 

ЗЗП во последните 15 години е константна, знаевме 
дека со нашето влегување ништо не можеме да 
промениме во таа политика (500 милиони жители 
на ЕУ веќе се договориле за сè, после 
долги и мачни преговори), а во момен-
тов имаме ситуација кога итно треба да 

Знаете, по исплатени отприлика 500 милиони евра 
за 6 години, би требало да се очекува производ-
ството да се зголеми, трговскиот дефицит да се 
намали и секако да се забави иселувањето од се-
лата – во нормални држави тоа се очекувањата од 
субвенциите во земјоделството. За познавачите на 
оваа проблематика овие првични резултат од драс-

тичното зголемување на субвенции-
те кај нас се очекувани, бидејќи це-
лата политика за субвенционирање 
т.е. „мерките“ по кои се врши испла-
тата на субвенциите се донесени на 
многу чуден начин. 

Одлуките се носени врз основа на 
лобирање од интересни групи кои 
произведуваат одреден земјодел-
ски производ, а единствени коре-
кции на лобирањето се правени од 
теснопартиски политички интереси, 
т.е. избрани се оние мерки што но-
сат повеќе гласови во руралните 
средини. Станува збор за политика 
за субвенционирање, чија цел е пр-

венствено корупција на гласачи. Потоа од избори 
до избори се лицитира со ветувања дека исплатите 
по мерките што носат најмногу гласови ќе се зголе-
мат и дел од таквите ветувања се исполнуваат. А по-
широката јавност ја прифати идеологијата (пропа-
гандата) на популистите дека успешна земјоделска 
политика е онаа што во една календарска година 
исплаќа повеќе пари на земјоделците. 

И започна трка: кој повеќе ќе испла-
ти, тој е подобар, а што постигаме со 
тоа е небитно. За популистите сос-
тојбата на државниот буџет беше не-
битна, намалуваа даноци (приходи), 
а дупките во буџетот од намалените 
даноци релативно лесно ги попол-
нуваа со продажба на државни об-
врзници (државен долг) на домаш-
ниот и на меѓународните пазари на 
капитал.

Јас не знам за каква било дебата досега на тема суб-
венции каде што некој објаснил што сакаме да по-
стигнеме со субвенциите, а никогаш јавно не се ни 
спомнати индикатори по кои ќе го мериме ефектот 
на поединечните „мерки“ по кои се врши исплатата 
на субвенции. Кога главните цели на една полити-
ка е купување гласови, тоа систематски го подрива 
јавниот интерес – подобрување на конкурентноста 
на секторот и забавување на миграцијата од рурал-
ни средини. За жал, тоа е нашата реалност.

МНОГУ НЕЛОГИЧНОСТИ
Има многу примери за нелогичности на оваа поли-
тика, во оваа пригода ќе споменам еден екстрем, 
тоа е субвенцијата за тутун. По основа на таа мер-
ка, секоја година се исплаќаат околу 25 милиони 
евра. Највисока субвенција по хектар во ЕУ е во 
Холандија и изнесува околу 450 евра/ха. Нашите 
тутунари, според просечниот принос на тутун по 
хектар, со сегашната субвенција од 60 ден./кг, до-
биваат 1.500 евра/ха. Тоа е повеќе од една четврти-
на од сите субвенции што се исплаќаат во нашето 
земјоделство и сточарство. Тутунот се одгледува на 
помалку од 15.000 хектари земја, а земјоделците во 
Македонија вкупно обработуваат 270.000 хектари. 
Но, субвенции добиваат и сточари и претпријатија 
што се занимаваат со земјоделство (претпријатија-
та не одгледуваат тутун). Ситуација во последните 
4-5 години апсолутно не е фер за оние што не од-
гледуваат тутун и добиваат значително помали суб-
венции, а нив ги има многу повеќе. 

Најголемиот број земјоделци не се организира-
ни толку добро како семејствата што одгледуваат 
тутун – околу 25.000 семејства, помножете ги по 2-3 
гласачи просечно по семејство. Тутунопроизводи-
телите се концентрирани во неколку региони, така 
што ако ги добиете нивните гласови на кои било 
избори, имате сигурни градоначалници или пар-
ламентарци. Тутунопроизводителите се прилично 
компактна лоби група и поради тоа лесно го до-
биваат она што го бараат од политичарите. Но, мал 
број од тутунарите произведуваат само тутун, што 
значи дека повеќето тутунарски семејства добиваат 
субвенции и по друга основа (домат, пипер, млеко 
итн.). Во оваа игра народната „кротко јагне од две 
мајки цица“ не важи, важи спротивното, пргавото 
јагне цица од повеќе мајки. Во Пелагонија видов (и 
сликав) тутун насаден меѓу редови на лозов насад 
(шпалир). На глупостите им нема крај, но тоа е на-
шата политика.

Навистина е тажно кога една држава која е канди-
дат за членство во ЕУ и започнува со субвенциони-
рање на земјоделството, да избере политики што се 
некомпатибилни со Заедничката земјоделска поли-
тика (ЗЗП) на ЕУ. Со зачленувањето во ЕУ се прифаќа 
ЗЗП речиси по автоматизам, за ЗЗП не може да се 
преговара (некои дребулии да) и субвенциите ста-
нуваат обврска на Брисел. По зачленувањето, пари-
те од Брисел националната администрација само 
ги администрира, суверенитетот за политиката за 
субвенции се префрла на институциите на ЕУ и во 
иднина одлуките за сè што е поврзано со субвен-
ции во земјоделството се носат на тоа ниво – затоа 
се нарекува „заедничка политика“. 

Доколку во 
следните некол-
ку месеци во 
Македонија не 
слушнете најава 
за ваква проме-
на во политика-
та за земјодел-
ски субвенции 
- загрижете се 
(дозволени се и 
умерени панич-
ни реакции!) и 
почнете агре-
сивно да прашу-
вате зашто тоа 
не се случува. 

Станува збор 
за политика за 
субвенциони-

рање, чија цел 
е првенствено 

корупција на 
гласачи. Потоа 

од избори до из-
бори се лицити-
ра со ветувања 
дека исплатите 

по мерките што 
носат најмногу 

гласови ќе се 
зголемат и дел 

од таквите вету-
вања се испол-

нуваат. 

Во Пелагонија 
видов (и сликав) 

тутун насаден 
меѓу редови 

на лозов насад 
(шпалир). На 

глупостите им 
нема крај, но тоа 

е нашата поли-
тика.
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почнеме да се прилагодуваме кон ЗЗП. А почнавме 
од нула субвенции и имавме познат модел (ЗЗП) 
кој само требаше да го спроведеме на начин што 
најмногу ни одговараше нам. Прилагодувањето кон 
ЗЗП сега ќе биде болно како што тоа беше случај 
и со сите држави членки на ЕУ. Ќе имаме несреќ-
ни земјоделци (тутунарите најмногу), политичарите 
неволно ќе објаснуваат како тоа некои бенефиции, 
по основа на субвенции, ќе мора да се намалуваат. 

ЛОШИ УЧЕНИЦИ
Навистина не можам да разберам зашто не сакаме 
да учиме од грешките на другите, а фактот што до-
цниме со зачленувањето ни овозможи да видиме 
кои политики пред влезот во ЕУ предизвикуваат 
најмалку шокови за секторот откога тој ќе влезе 
под капата на ЗЗП. И повторно потсетувам, имавме 
единствена можност сите тие лекции да ги приме-
ниме бидејќи појдовме од нула субвенции!

Но, решението за нашиот проблем со субвенции-
те е многу едноставно – брзо прилагодување кон 

ЗЗП. И тука добро стоиме, имаме сè 
уште неколку непопулистички мер-
ки во субвенционирањето, тоа се 
плаќањата по хектар (една сума за 
сите), што во суштина е политиката 
за субвенционирање на ЗЗП – тоа 
е европската политика. Можеби ќе 
се зачудите, но имаме и институции 
што европската политика можат 
веднаш да ја применат, нашата адми-
нистрација е подготвена за тоа.

Да не се заборави – додека нашите 
популисти бараа стратегиски парт-
нери и меѓу најмрачните режими на 

планетава, а со тоа „плукаа“ врз подадената рака од 
ЕУ – тие не се откажаа од нас и со пари на нивните 
даночни обврзници ни ги направија институциите 
што се неопходни за спроведување на ЗЗП. Тие ин-
ституции (регистри) се: (1) Агенција за плаќање со 
модерен хардвер и софтвер за администрирање 
на исплатата на субвенции, плус систем за контро-
ли на тие исплати; (2) современ регистер на фар-
ми каде што секој земјоделец ги пријавува своите 
земјоделски површини (бидејќи европската поли-
тика е плаќање по хектар); (3) модерен систем за 
идентификација на животни каде што земјоделци-
те ја пријавуваат стоката; и (4) модерен систем за 
идентификација на земјишни парцели, што неодам-
на беше обновен со сателитски снимки на нашите 
земјоделски површини. Ги има и други, помали, но 

исто така битни, да не ги набројувам, ги споменав 
најскапите, т.е. имаме сè што ни треба за промена 
во политиката.

Поранешните социјалистички држави кои се сега 
членки на ЕУ се изнамачија да ги создадат овие ин-
ституции на време – пред да станат членки. Некои 
влегоа неподготвени, па не можеа да ги исплаќаат 
субвенциите од Брисел во првите неколку години 
од членството. Она што нам ни недостасува е по-
литичка волја и визија. За целосно да ги усогласиме 
нашите субвенции со ЕУ, во реално време, веројат-
но ни е неопходен транзициски период од две-три 
години. Доколку во следните неколку месеци во 
Македонија не слушнете најава за ваква промена 
во политиката за земјоделски субвенции - загриже-
те се (дозволени се и умерени панични реакции!) 
и почнете агресивно да прашувате зашто тоа не се 
случува. 

На крај на денот европскиот пристап во субвен-
ционирањето е многу подобар за нашиот земјо-
делски сектор, бидејќи исплатите по килограм 
или литар производство се лоши субвенции – тоа 
е докажано секаде на планетава. Лоши субвенции 
имаше и во ЕУ пред последната реформа, ако се 
сеќавате таквите субвенции создадоа огромни па-
зарни вишоци на речиси сè што се субвенционира-
ше. Имаа планини од путер и млеко во прав за кој 
даночните обврзници плаќаа по вторпат за склади-
рање. Плаќаа и третпат за извозна субвенција, за 
нешто од тоа да може да се продаде на светскиот 
пазар. Имаа програма со која преработуваа вино 
во индустриски алкохол, многу скапа операција за 
даночните обврзници. Планирањето на државниот 
буџет е отежнато со лошите субвенции, бидејќи ви-
сината на исплатите зависи од приносот, а тој, пак, 
зависи од временските прилики.

Но, научија од своите грешки и пред 15 години ја 
донесоа политичката одлука и набрзо прејдоа на 
плаќањата по хектар – повеќе немаат прескапи ви-
шоци на производство. Верувајте ми дека тие се заг-
рижени за своите земјоделци исто како и ние, а со 
промената на политиката не беа среќни сите земјо-
делци. Во ЕУ ги има многу, добро се организирани и 
се прилично моќна лоби група. Но, јавниот интерес 
превладеа. Сега земјоделците во ЕУ наместо да го 
произведуваат она што им го кажува субвенцијата 
(по килограм или литар), произведуваат она што го 
бара пазарот. Транзицијата не им беше лесна, но ја 
направија, кај нив лошите субвенции се минато. 

Европскиот 
пристап во 

субвенциони-
рањето е многу 

подобар за 
нашиот земјо-
делски сектор, 
бидејќи испла-

тите по кило-
грам или литар 

производство се 
лоши субвенции 
– тоа е докажано 
секаде на плане-

тава. 

Александар Нацев
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Веќе неколку години со ред, Република Ма-
кедонија добива детални извештаи од Ев-
ропската комисија, со препораки што јасно 

кажуваат во која насока треба да се реформираат 
институциите за да се симне карактеризирањето на 
државата како „заробена“ и да се пристапи кон вис-
тински, а не само формален напредок во процесот 
на интеграција во ЕУ и во НАТО. Вториот извештај 
на Групата високи експерти на ЕУ, познат како „Из-
вештај на Прибе“, јасно укажува на три посебни об-
ласти во кои Владата треба да испорача конкретни 

резултати. Тие области ги опфаќаат реформите што 
треба да се случат во правосудството, во тајните 
служби и во јавната администрација. На овие три 
области се дава приоритет, со оглед на нивната 
важност за секојдневниот живот на граѓаните, како 
и за перцепцијата за земјата како кандидат за ин-
тегрирање во ЕУ и во НАТО. Имено, незамисливо е 
земја во која независноста на судството не постое-
ла, во која јавната администрација и државните ин-
ституции  служеле на партијата на власт, наместо 
на граѓаните, и во која партијата на власт го кон-

ВРЕМЕ Е ЗА ВИСТИНСКА 
ПРАВДА!

Беса Арифи*

Д-р Беса Арифи е вонреден професор на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа.

тролирала животот на повеќе од 26.000 граѓани на 
начин што веројатно со години ги прислушувала на 
нелегален начин, да се идентификува со какви било 
европски или западни вредности на една слободна 
демократија. Оттука, процесот на менување на таа 
перцепција не е лесен, а ќе одземе долго време и 
бара макотрпна решителност. 

Во процесот на интеграцијата во ЕУ, на Македонија 
 претходат години во кои ќе се одвиваат прегово-

рите за пристап, кои имаат токму таква цел, држава-
та кандидат да ги направи сите потребни реформи 
преку прифаќање на правните стандарди на Унија-
та кои, всушност, значат стандардизација и хармо-
низација на домашното, со европското законодав-
ство. Секако, во овој процес, сега е веќе јасно дека 
Македонија, но и другите балкански земји, нема 
веќе да го имаат луксузот да пристапат кон овие ре-
форми единствено од формален аспект, туку треба 
да работат и да се стремат кон тоа реформите да 
бидат суштински и да значат промена на досегаш-
ниот начин на функционирање на власта. Времето 

на „чекирање на квадратчиња“ по сè изгледа дека 
завршило, а и ЕУ и граѓаните, кои веќе долги годи-
ни живееја во услови на формална надреалност, во 
која навидум сè функционира легално, но, всуш-
ност, државата се карактеризира како „заробена“, 
немаат намера то уште да го толерираат.

ПРИОРИТЕТ: СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ
Групата високи експерти на Европската комисија 
предводена од Прибе, во 2015 г. го донесе првиот 
извештај и ги назначи Итните реформски прио-
ритети. Во областа на правосудството, овие итни 
приоритети означуваат конкретни чекори што 
треба да се преземат во однос на реформирањето 
на законодавството. Дека Европската 
комисија не е веќе единствено заин-
тересирана за формалните промени, 
покажува и фактот што во овој Из-
вештај, како и во Извештајот на ЕК за 
напредокот на земјата во однос на ин-
теграциите во ЕУ, акцентот се става на 
спроведувањето на законите. Со други 
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зборови, ЕУ ни кажува дека залудно имаме институ-
ции чие име звучи убаво и моќно, како на пример 
Државна комисија за спречување на корупцијата, 
кога таа всушност одбива да функционира и вистин-
ски да се бори со најголемиот предизвик на земјата. 

Залудно постои и институција Јавен 
обвинител доколку таа не е во мож-
ност или, едноставно, не сака да се 
справи со вистинскиот криминал. 
Селективното дејствување на вакви-
те институции означува тежок удар 
врз какви било можности за спрове-
дувањето на начелото на владеење 
на правото во реалноста. 

Така, во правосудството се очекува 
брзо утврдување на потребните за-
конски измени, со цел да се овозмо-
жи непречено вршење на клучните 
функции на гонење и обвинување, 
на одбрана и на судење. Во рам-
ките на реформите предвидени 

за тајните служби, препораките се однесуваат на 
воспоставување механизми за нивна надвореш-
на контрола кои ќе се наоѓаат во Собранието и 
во правосудството, со цел да се утврди законски 
и применлив систем на контрола и баланс помеѓу 
властите, особено во однос на деликатните сфери 
на тајното следење на комуникациите на граѓаните, 
спроведувањето на задачите што се однесуваат на 
борбата против организиран криминал и коруп-

ција, како и заштитата на основните човекови права 
во тој аспект. Во јавната администрација, пак, Итни-
те реформски приоритети означуваат утврдување 
јасни механизми за заштита на службениците од 
политизација и партизација, кои би оневозможиле 
повторно да имаме ситуации во кои границата по-
меѓу државата и партијата на власт или е целосно 
избришана или е значително заматена.

Во натамошниот текст ќе се осврнам конкретно на 
предизвиците на реформите во правосудството 
имајќи предвид дека без да се има независно суд-
ство, едноставно, не може да се говори за какви 
било други реформи, бидејќи ниту една област не 
може да функционира, ни да се реформира, ако не 
може да смета на независен суд што ќе го заштити 
правото, а не тоа да го прави партијата на власт. 

ПРАВНА РАМКА
Јасно е дека реформите во правосудството вклучу-
ваат и одредени законски измени. Некои од тие за-
конски измени се неопходни и итни.

Таков е, на пример, Законот за заштита на сведо-
ци. Ова е еден од најважните закони за работата 
на Специјалното јавно обвинителство. Измените 
во тој Закон ќе овозможат СЈО да може да одлучи 
за вклучување лица во Програмата за заштита на 
сведоци, при што МВР ќе обезбеди техничка под-
дршка. Имајќи предвид дека станува збор за доста 
чувствителни случаи, како „Монструм“, „Младенов“, 

„Сопот“ и „Нешковски“, ова е еден од клучните за-
кони што се очекува да овозможи утврдување на 
материјалната вистина – на тоа што навистина се 
случило во тие случаи. Овој Закон, исто така, е по-
себно важен затоа што регулира многу деликатна 
материја што, во одредени недемократски услови 
на функционирање на државата, може лесно да 
биде злоупотребен. Во повеќе случаи, кои во ми-
натото биле обележани како политички монтира-
ни, постојат сомненија дека токму институцијата 
на заштитен сведок била редовно злоупотребена. 
Затоа, СЈО мора да биде крајно внимателно при ко-
ристењето на овој институт од кој директно зависи 
перцепцијата за правичноста на водењето на слу-
чајот. Овој Закон би требало да помине во Собра-
нието без посебни проблеми, со оглед на фактот 
што се носи со просто мнозинство. Секако, секогаш 
постои можноста за разни блокади што било честа 
практика на собраниските седници.

Втор закон што е важен од овој аспект и чие итно 
укинување се очекува, е Законот за Советот за ут-
врдување факти, Совет кој, исто така, редовно беше 
злоупотребуван во минатото, со цел „дисциплини-
рање“ на „непослушните“ судии. И овој Закон се до-
несува со просто мнозинство. 

Од голема важност е овие два закони да поминат до 
крајот на годината, рок што брзо се ближи.

Важно достигнување во оваа област е укинувањето 
на Законот за одредување на видот и одмерување 
на висината на казните од страна на Уставниот суд 
на РМ на 16 ноември 2017 г. Уште од самото донесу-
вање, овој Закон беше постојано критикуван од ре-
чиси целата експертската јавност. Македонија беше 
единствена земја што имаше таков закон (наместо 
правилник со советодавна, за сметка на закон со 
обврзувачка сила), кој значително го ограничува 
начелото на слободно судиско уверување при од-
лучувањето во врска со случаите. Олеснителните и 
отежнувачките околности предвидени во Прило-
зите на законот беа многу контрадикторни. Така, 
на пример, во тие прилози, извршувањето на кри-
вичното дело „во крајна нужда“ се сметаше за олес-
нителна околност, а, всушност, според Кривичниот 
законик на РМ, тоа претставува основ за исклучу-
вање на противправноста на делото. Формирано 
образование или склучување брак беше сметано 
за олеснителна околност при мерењето на казната. 
Во однос на мотивот за извршување на кривичното 
дело, во Прилозите на овој Закон се одредуваше 
дека доколку делото е сторено поради национал-
на, верска или расна омраза, овој факт носеше 8 
негативни поени за сторителот, а доколку делото 

е сторено поради омраза кон полот, сексуалната 
ориентација, возраста или хендикепот, тоа носеше 
6 негативни поени за сторителот. 

Уставот на РМ одредува дека воедна-
чување на судската практика во Ма-
кедонија прави Врховниот суд на РМ, 
додека, пак, со спорниот Закон се фор-
мираше Комисија за воедначување на 
казнената политика која имаше такви 
овластувања, а која функционираше 
во Министерството за правда (во неа, 
освен претставници од судството, об-
винителството и адвокатурата, учест-
вуваа и претставници на Владата и на 
Министерството за правда). Со сите 
недоследности, а и со дискримина-
торските критериуми што ги вклучуваше Законот 
за одредување на видот и одмерување на висината 
на казните, навистина е чудно што се чекаше толку 
долго тој да биде укинат. Притоа, Законот беше уки-
нат, а не поништен, со што ќе продолжи да произве-
дува правна сила за случаите водени според него. 
Укинувањето на овој Закон, Уставниот суд во своја-
та Одлука го заснова врз начелото на слободно су-
диско уверување, како и врз начелото на поделба 
на властите, кои се уставни начела во Македонија. 
Укинувањето на овој Закон мора да се проследи со 
итно изменување на Кривичниот законик на РМ и 
враќање некои одредби за судското одмерување 
на казните што се клучни за кривично-
то правораздавање.

Друга важна измена се очекува да 
настапи во Законот за судски совет. 
Првично, таму треба технички да се 
пренесат некои одредби од Законот 
за Советот за утврдување факти, кои 
се клучни во процесот на утврдување 
на одговорноста на судиите. Во Из-
вештајот на Прибе од 2017 г., едно од 
поважните наоѓања е токму утврду-
вањето на одговорноста на судиите 
што во минатиот период грубо ги кр-
шеле законите, но и правилата на из-
вршување на нивната професија. Без 
да се воспостави таква одговорност, 
тешко е да се очекува каква било реал-
на промена во начинот на функциони-
рањето на нашите судови. Така, на при-
мер, при оценувањето на обвинението 
на СЈО во врска со предметот „Титаник 
2“, судот го прифати само делот од обвинението што 
се однесува на членовите на ДИК и на политичари-
те што извршиле влијание врз нив, но не и делот 
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на обвинението што се однесува на одговорноста 
на судиите од Управниот суд. Одлу-
ките на ДИК стануваат правосилни 
откако тие ќе се утврдат и пред Уп-
равниот суд, во случаите кога се по-
кренува жалба пред овој Суд. Затоа, 
не смее да се создаде впечаток дека 
судиите се бранат меѓусебно од од-
говорноста што треба да ја носат. 

Не е важна единствено одговорнос-
та на самите судии за нивното прет-
поставено кршење на законот, туку 
таквата одговорност е уште поважна 
во однос на членовите на Судскиот 
совет. Сегашниот Закон за судски со-
вет не предвидува никаква одговор-

ност за членовите, ниту пак каков било механизам 
за реална контрола на совесноста на работењето 
на овој орган. ССРМ поднесува годишни извештаи 
пред Собранието на РМ, меѓутоа ниту еден орган 
нема никакви механизми за контрола врз овој Со-
вет. Во натамошните реформи треба да се најде 
начин на воспоставување систем на контрола и ба-
ланс во однос на оваа институција, при што е многу 
важно да се зачува и начелото на поделба на власта.

Постапката на реформирање на законодавството 
што го регулира функционирањето на судството 
вклучува и одредени измени во некои системски 
закони. Таков е, на пример, Законот за Јавното об-
винителство и Законот за кривична постапка. Зако-
нот за Јавно обвинителство ќе треба да се промени 
со цел да се воспостави надворешен механизам за 
контрола на законитоста на работењето на лицата 
со полициски овластувања. Овој е еден од пова-
жните сегменти на реформите што го вклучуваат 
истовремено и правосудниот сектор, но и секторот 
на тајните служби и полициското работење. Нивно-
то реформирање е посочено како еден од итните 
приоритети што мора да се исполнат во наредни-
те месеци. За оваа цел неопходен е консензус во 
Собранието, имајќи предвид дека се потребни 81 
глас за евентуални измени во Законот за Јавно об-
винителство или ЗКП.

Со тие две закони се поврзува и можната измена на 
статусот на СЈО. Доколку би се одело кон тоа оваа 
институција да продолжи да функционира како ре-
довна институција на правосудниот систем, неоп-
ходни се законски измени во посочените закони, 
со цел тоа да се овозможи. СЈО повеќепати укажала 
на намерата да прерасне во редовна институција 
што ќе ја гони високата корупција во земјата, што 
е нормално да се очекува врз основа на нивното 

досегашно искуство во најтешките времиња кога 
требаше да гонат такви дела. Засега, ова останува 
отворено прашање без конечен одговор за начи-
нот на кој СЈО би бил вклопен во рамките на систе-
мот на редовното јавно обвинителство, а притоа да 
се зачува неговата автономија, со оглед на значајна-
та улога во ситуацијата во која вториот Извештај на 
експертската група предводена од Прибе укажува 
на вниманието што државните институции во Ма-
кедонија треба да го покажат, со цел еден вид заро-
бена држава да не се замени со друг. 

Измените во законодавството се клучен дел од 
реформите. Меѓутоа, тие не смеат да бидат поми-
нати површно и пребрзо, туку да се овозможи со-
ветување и дебата и да се земе предвид мислењето 
на стручната јавност и на граѓаните. Извештајот на 
Прибе јасно посочува дека не треба да се брза со 
цел сите реформи во законодавството да се напра-
ват што е можно поскоро, туку треба да се овоз-
можи да има здрава дебата околу измените што се 
планираат.

Всушност, во сите релевантни меѓународни из-
вештаи ни се посочува дека законската рамка во 
Македонија е релативно добра (секако, не е пер-
фектна и измените се секогаш потребни), меѓутоа 
тоа што е важно е дека долго време недостасувала 
соодветната имплементација на таа законска рамка 
или таа била злоупотребена за политички цели.

ЗАЧЕТОК НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО
Владеењето на правото нема да профункционира 
единствено со реформирање на законите. Тоа што 
е неопходно е суштинско реформирање на начи-
нот на кој тие закони се спроведуваат во практика. 

Не треба да се заборави дека Македонија одамна 
почна да го реформира своето законодавство. На 
хартија тоа изгледа убаво, со одредени детали што 
може да бидат подобрени. Да не заборавиме дека 
имаме нов и револуционерен ЗКП, напишан од 
врвни експерти, поддржан преку правна помош и 
консултации од странски експерти. САД и другите 
западноевропски земји вложиле високи суми пари 
во минатата деценија во обучување на кадрите што 
работат во правосудството. Судии, јавни обвините-
ли, адвокати, посетиле стручни обуки во врвните 
институции во САД за да научат како треба да функ-
ционира кривичната постапка што ја промовира 
ЗКП од 2010 г. А, сепак, се соочивме со целосен 
крах на казнено-правниот систем што резултираше 
во долги години на неказнивост и на статус на „за-
робена држава“. 

Лекцијата што треба да се научи од таа реалност 
е дека реформирањето на законодавството нема 
да нè спаси од озлогласениот статус на заробени-
ци што долги години нè држеше во едно феудал-
но-кметовско минато, кое е далеку од современите 
европски вредности што една земја-кандидат за 
членство во ЕУ треба да ги промовира. Реформите 
во законодавството секако дека се неопходни за да 
се напуштат повеќе контрадикторности што созда-
ваат проблеми во врска со владеењето на правото. 
Меѓутоа, клучната работа е правдата, таква каква 
што ја имаме во моментот, на крај да проработи, и 
тоа со високи стандарди.

Клучното прашање во оваа насока е следново: Од 
каде треба да започне функционирањето на вла-
деењето на правото? 

Изгледа дека на тоа прашање одлучи да одговара 
Јавното обвинителство за организиран криминал 
(ЈООК). Иронично е, знам, Обвинителството што 
со години не виде потреба да иницира гонење во 
врска со сите индиции за криминал што се обја-
вија во прислушуваните материјали, па поради тоа 
требаше да се формира вонреден државен орган 
олицетворен во СЈО, сега да се појавува како пред-
водник во борбата против криминалот. И, секако, 
започнува од најскандалозниот, најочигледен и 

најсериозен инцидент во последнава деценија, 
а тоа е нападот на Собранието на РМ на 27 април 
2017 г. Првпат во историјата на државата одредена 
политичка структура на организиран 
начин се обиде да го загрози мирниот 
трансфер на власта, обидувајќи се да 
го спречи парламентарното мнозин-
ство да го избере новиот претседател 
на Собранието и, конечно, да го кон-
ституира новото Собрание. Никогаш 
порано се немаше случено конститу-
тивната седница да биде блокирана со 
месеци, еден свечен и церемонијален 
чин да се претвори во анксиозен кош-
мар, што за малку ќе нè однесеше во 
граѓанска војна. 

Има многу кои не се задоволни со 
фактот што поради овој грозоморен 
чин судот определи мерка притвор на 
многумина инволвирани во случајот. 
Има многу кои мислат дека квалифика-
цијата од член 313 на КЗРМ, терорис-
тичко загрозување на уставниот поредок и безбед-
носта, е претешка. Очигледно, тие не се сеќаваат 
на теророт од тој ден или, пак, со сила сакаат да го 
заборават. Се трудат да заборават дека во тие мо-
менти навистина никој во државата не беше сигу-
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рен што ќе се случи следно и дали 
сè уште ќе постоиме или не. 

Дефиницијата утврдена во членот 
313 на КЗРМ може да не е совршена 
дефиниција за тероризмот, меѓутоа 
треба да се разбере дека таа е пози-
тивна одредба со законско важење 
и се применува во практика сè до-
дека не биде изменета или укината. 
Тероризмот во КЗРМ се регулира 
во три наврати: прво, како кривич-
но дело против државата, во чле-
нот 313; второ, како кривично дело 
против јавниот ред, во членот 394-б; 

и, трето, како кривично дело против човечноста и 
меѓународното право, во членот 419. 

На 27 април се случи посебен вид тероризам, во 
вид на насилен напад врз највисокиот законода-
вен дом, со цел да се загрози уставниот поредок 
на земјата кој одредува дека власта во државата 
му припаѓа на парламентарното мнозинство кое го 
конституира Собранието и избира свој нов спикер. 
Има три клучни елементи во ова дело: 1) дејствие-
то е насилно (законот предвидува предизвикување 
или сериозно заканување дека ќе се предизвика 
пожар, експлозија, поплава или друг акт на насил-
ство); 2) дејствието предизвикува чувство на не-
сигурност или страв кај граѓаните (такво чувство 
дефинитивно се предизвика кај повеќето граѓани 
за време на тој крвав четврток); и 3) дејствието се 
презема со намера на загрозување на уставниот 

поредок или безбедноста (ова е 
субјективниот елемент што предви-
дува постоење на умисла и посебна 
намера како облици на вина кај сто-
рителите). Ова можеби претставува 
одредба што извира од поранеш-
ното југословенско право, меѓутоа, 
ова кривично дело е изменето и 
сега е вака одредено и е норма од 
правниот поредок која најблиску се 
совпаѓа со тоа што се случуваше на 
27 април. 

Предвидената казна е тешка, најмал-
ку 10 години затвор, што значи дека 
максимумот е 20 години. Тука, сепак, 
казната е ограничена, во споредба 
со другите два вида на дела терори-

зам познати во КЗРМ (и во членот 394-б и во членот 
419, тероризмот може да се казнува и со доживотен 
затвор, додека пак во членот 313 не е предвидена 
казна доживотен затвор за сторителите). 

ПРАВДА ЗА СИТЕ, МИНАТИ И ИДНИ
Истрагата покрената од ЈООК за ова дело се води 
против триесетина лица, на кои на поголемиот дел 
веќе им е изречена мерка притвор. На шест пра-
теници за кои Обвинителството тврди дека се ин-
волвирани во овој случај, им се одзеде имунитетот 
и тројца се во притвор, а тројца во куќен притвор. 
Станува збор за сериозно дело со сериозни после-
дици што не смее да биде повторено во иднина. 
Доколку ваквите постапки се толерираат сега, во 
иднина секоја друга партија што нема да успее да 
создаде парламентарно мнозинство, ќе може да 
посегне по истиот пристап, заради неказнивоста 
што сега се сака повторно да се наметне преку без-
обѕирни барања за амнестија за случувањата од 27 
април.

Исто така, станува збор за ситуација во која долго 
време повеќето инволвирани во случајот веруваа 
дека се недопирливи, дека се заштитени од какво 
било гонење или казнување. Само таква бескру-
пулозна заштита може да наведе некого на толкава 
смелост да се посегне по извршување такво кри-
вично дело. Очигледно, многу од инволвираните 
навистина мислеа дека никогаш никој ништо нема 
да им може. Не излезе така.

Затоа не треба да нè чуди фактот што има висок број 
решенија за притвор. Можеби порано осомничени-
те не биле свесни дека ова навистина може да им 
се случи, па затоа не ја напуштиле земјата, или не 
влијаеле на доказите. Неказнивоста кон нив траеше 
толку долго, што тие станаа имуни и не им се веру-
ваше дека може навистина да им се суди за тоа што 
го направиле. Затоа, при вакво тешко дело, со вак-
ви последици, а во кое се инволвирани влијателни 
лица, може сосема добро да се разбира потребата 
да се даде притвор и после поминувањето на не-
колку месеци од стореното дело. 

Но, тоа што не може да се разбере е одбивањето 
да се објават решенијата за притвор, повикувајќи 
се на тајноста на истражната постапка. Овој кри-
вичен случај не смее ниту за миг да пати од не-
транспарентност, особено кога доказите се толку 
очигледни. Затоа, неразбирливо е да не се објават 
решенијата за притвор, бидејќи тоа непотребно 
создава чувство на сомнеж дека нешто можеби не 
е во ред со тие решенија. Основот е тука, делото 
е тука, зошто да го нема пишаното решение? Тоа е 
погрешен потег, сосема непотребен за оваа поли-
тички и правно многу чувствителна постапка.

Следното што е проблематично во врска со овој 
случај е грешката на поединци, кои најдоа за по-

требно да се изживуваат со положбата на лицата 
ставени во притвор. Никаква сенка на непристојно 
однесување спрема осомничените не смее да има 
во овој случај, а доколку има, за тоа треба да се по-
несе одговорност. Тоа е еден од најважните случаи 
во поновата историја на државата и, како таков, 
треба да биде беспрекорен во процедурална смис-
ла. Секако, начинот на приведувањето на осомни-
чените беше далеку од „филмовите“ на кои беше 
изложена јавноста во многу други приведувања во 
блиското минато, кои сега се посебни случаи воде-
ни од СЈО. Меѓутоа, таквото постапување не смее 
да биде мерка за ниту една власт која сака да биде 
демократска. Начинот на кој ќе се води постапката 
за случувањата на 27 април ќе одреди дали навис-
тина има разлика во нашите институции и дали на-
вистина правото започнало да функционира.

Притоа, погрешно е да се мисли дека притворот за 
овие лица треба да се укине поради тешките услови 
во кои се спроведува. Треба да бидеме свесни дека 
состојбата со нашите институции во кои се издржу-
ва притвор или казна нема да се смени преку ноќ. 
Не верувам дека некој мисли дека треба да се прес-
тане со изрекување притвори или затворски казни, 
сè додека не добиеме стандардизирани затворски 
установи?! Условите се такви какви што се, а тука 
станува збор за лица за кои ЈООК собрало довол-
но докази за основите на сомнение да преминат 
во основано сомнение дека тие се сторителите на 
кривичните дела за кои се осомничени. Тие усло-
ви, впрочем, важат и за други притвореници што 
се наоѓаат во тие установи. Привилегии нема и не 
треба да има. Кога се бара законот да важи еднакво 
за сите, всушност, се бара, ако притворот е добар за 
еден осомничен, не може да биде неприфатлив за 
друг како мерка, доколку за нејзиното изрекување 
постојат законски основи. А основите треба допрва 
да ги видиме напишани.

Овој случај нема да ги реши сите проблеми што 
постојат и се очигледни во македонската кривична 
правда. За нивно решавање треба време, реформи 
и многу пари. Меѓутоа, доколку овој случај се води 
на транспарентен и регуларен начин, тоа ќе прет-
ставува пресврт во начинот на воспоставување 
правда во оваа држава.

И, конечно, многу е важно што ќе се случи после 
тоа, колку други случаи ќе видат конечен резултат 
и кој ќе биде односот на ЈООК во врска со можните 
злоупотреби на новата власт. Не е погрешно ЈООК 
да поведе истрага за сите инволвирани во настани-
те на 27 април. Погрешно е да запира тука, да не 
оди понатаму, и да не ги истражи сите други евен-

туални злоупотреби на власта, кои мо-
жеби ги извршиле или допрва ќе ги из-
вршат носителите на сегашната власт. 
Само на тој начин ќе се увериме дека 
не сме поминале од еден, во друг вид 
„заробена држава“.

СПРАВУВАЊЕ СО МИНАТОТО
Отсуството на владеењето на правото 
и нe еднаквото важење на законите 
беше најсуштинскиот проблем што нè 
доведе до статусот „заробена држава“. 
Со тој вид држави владеат режими, а 
режимите имаат свои жртви. Тие жртви 
во услови на слобода имаат право да 
бидат признати како такви и да добијат 
можност во правични и непристрасни 
постапки да ги докажат своите твр-
дења. Македонија ја ратификувала 
Декларацијата на ООН за правата на жртвите на 
кривичните дела и за правата на жртвите на злоу-
потреба на моќта донесена во далечната 1985 г. Сме 
ратификувале и други инструменти што се однесу-
ваат на правата на жртвите. Државните институции 
имаат обврска на своите граѓани да им овозможат 
фер и непристрасно судење. Самиот факт што во 
оваа држава постојат толку многу луѓе што нависти-
на чувствуваат дека им е извршена голема неправ-
да во кривичните постапки спроведени против 
нив, треба да укаже на потребата да се најде начин 
како да се разјаснат тие случаи што ги нарекуваме 
„политички монтирани случаи“.

Пред некое време се промовираше 
иницијатива за донесување посебен 
закон што ќе овозможи повторување 
на тие постапки. Тоа можеби би било 
брзо решение на проблемот, меѓутоа 
таквото решение може да отвори мно-
гу други проблеми во иднина. Секој 
преседан на донесување вонреден 
начин за справување со одредена 
ситуација, со себе го носи ризикот тој 
преседан во иднина да се повтори во 
многу непожелни ситуации. Називот 
„политички монтиран случај“ е рела-
тивна категорија што може да се тол-
кува на многу начини и многу лесно 
може да се злоупотребува во иднина 
за сите други случаи во кои правораздавањето, 
иако извршено според високи стандарди, може 
да се сака да се толкува како политичко. Така, сега 
постојано слушаме членови на опозицијата како се 
жалат на политички хајки против нив, на монтирани 
случаи извршени од некаква „хунта“ која моментно 
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Кога тој систем на институционална нетолеранција 
кон омразата ќе профункционира преку еднос-
тавно спроведување на законите што и сега по-
стојат, а допрва ќе станат и подобри, политичките 
партии и нивните предводници ќе мора да најдат 
други политички агенди, наместо да владеат преку 
поттикнување меѓуетничка омраза. Да најдат такви 
агенди што ќе им излезат во пресрет на вистин-
ските потреби на граѓаните, наместо да поттикнат 
омраза, раздор и нетрпеливост кои знаат да носат 
гласови, меѓутоа знаат да ја донесат земјата и на ра-
бот на својата егзистенција. 

Новата власт мора да покаже дека има смелост да 
се носи со овој досега нерешен проблем во држа-
вата, мора да покаже дека навистина има намера 
да гради едно општество за сите. И тука, за жал, 
Законот за употреба на јазиците не ги решава сите 
меѓуетнички проблеми. Со цел сите граѓани на Ма-
кедонија да се чувствуваат безбедни, тие мора да 
знаат дека се заштитени од каков било излив на ом-
раза поради некоја нивна карактеристика, која не 
мора да биде само етничка. Без разлика на кој јазик 
зборуваме, стравот и несигурноста се чувствуваат 
на ист начин и нив не смее да ги има во едно демо-
кратско и слободно општество, во кое секој треба 
да е сигурен дека може да постои таков каков што 
е, со своите лични и колективни карактеристики и 
потреби.

ЗА ДА ФУНКЦИОНИРА ПРАВОТО...
...мора да има предавство кон моќта и љубов кон 
законот, мора да има малку повеќе волја за држав-

ност, а значително помалку служба кон владејач-
ката партија. Нема да станеме потполно функцио-
нална демократија преку ноќ, за тоа треба долги 
години упорност, вложување и решителност. За 
да функционира правото, мора секој што се огре-
шил пред законот да биде изнесен пред правичен 
и непристрасен суд, кој слободно и без спреги ќе 
одлучи за неговата вина. За да функционира пра-
вото, мора да се справиме со корупцијата којашто 
некогаш се појавува во вид на пари, другпат во вид 
на услуга, а некогаш и во вид на познанства, врски 
и непотизам. 

За да може навистина да тврдиме дека успешно се 
справуваме со корупцијата, мора да одговориме 
на две суштински прашања: прво, колку случаи на 
висока корупција, вклучувајќи ги тука и „големите 
риби“ од врвот на структурите на моќта, виделе 
правна разрешница; и, второ, колку од тие случаи 
се однесувале на лица инволвирани во корупција, 
кои доаѓаат од партиите на власт. Така се справува 
државна институција со корупцијата, не преку че-
кање налози од извршната власт, туку преку пре-
земање иницијатива за гонење дела по службена 
должност и допрен глас, без разлика кој е инвол-
виран во нив. 

Двојни аршини нема веќе да се толерираат. Доста 
беше! Време е за вистинска правда, време е за вис-
тинска правна сигурност, време е за држава во која 
злоделото се казнува, не се толерира, не се стиму-
лира и врз таа основа не се гради политичка или 
друга кариера.

била на власт. Немам ниту најмало сомнение дека, 
доколку екс-режимците успеат повторно некако да 
добијат мнозинство гласови во некоја иднина, прво 
што ќе направат е да донесат таков закон што ќе ги 

дерогира сите правни постапки сега 
водени против нив. Иницијаторите 
на Предлог-законот за повторување 
на судските постапки во кои се пре-
кршени човековите права не би 
сакале да се поистоветат со некои 
други лица кои фактот што треба 
кривично да одговараат, го толкува-
ат со наметнување дека се жртва на 
некаков нов „режим“.

Затоа, прашањето поврзано со овие 
случаи мора да најде решение во 

постојните правни лекови што ги предвидува ЗКП: 
Повторување на постапката како и Барање зашти-
та на законитоста. Доколку е потребно, може да се 
пристапи кон менување на овие одредби, кои би 
овозможиле дополнителни рокови и начини на кои 
би се овозможило тие постапки да се повторат во 
правични услови. Меѓутоа, за такви измени е неоп-
ходен консензус во Собранието, заради двотретин-
ското мнозинство потребно за измена на ЗКП, што 
засега се чини дека опозицијата нема да го поддр-
жи. 

Едно е сигурно: без да се воспостави вистинска 
правда во која секој граѓанин ќе поверува, тешко 
дека, воопшто, може да зборуваме за правна држа-
ва или за владеење на правото.

САНКЦИОНИРАЊЕ НА ОМРАЗАТА
Секако, не може да се зборува за позитивна проме-
на на меѓуетничките односи без сериозен пристап 
кон проблемот на меѓуетничка омраза со кој се со-

очуваме во државата. Да не се лаже-
ме, омразата постои во секоја држа-
ва, а инциденти на кривични дела од 
омраза има насекаде. Но, државите 
се делат на такви што преземаат 
нешто против проблемот на омраза 
и на оние што тоа се обидуваат да го 
стават „под тепих“. Во вторава група, 
Македонија е предводник во регио-
нот. 

Кривичните дела од омраза се дел 
од нашето казнено-правно законо-
давство уште од 2009 г. Цели 8 го-

дини овие одредби на нашиот Кривичен законик 
не се применуваат во практика. Сè уште не постои 

судска пресуда што идентификува дело извршено 
поради омраза. Не постои функционален систем 
на идентификување такви дела во полицијата и во 
Јавното обвинителство, што понатаму се огледува 
низ изостанокот на судски пресуди во оваа област. 
Згора на сè, Македонија нема ефективен државен 
механизам за следење на таквите дела, не постојат 
официјални резултати за тоа колку кривични дела 
на омраза се случуваат секојдневно. Такви статис-
тички податоци се наоѓаат единствено во извешта-
ите на невладините организации и на Мисијата на 
ОБСЕ. На официјалната веб-страница на ОБСЕ во 
врска со ова прашање јасно стои дека Македонија 
е меѓу земјите во регионот кои не собираат офи-
цијални податоци за делата од омраза. 

Во земја со мултиетнички карактер ваквата реал-
ност, едноставно, е неприфатлива. Досега не посто-
еше волја државните институции да се справуваат 
со овој проблем. Минатата власт долги години се 
задоволуваше со фактот дека овие дела убаво из-
гледаат како „мртво слово на хартија“. Во ниту еден 
момент немаше посериозна иницијатива да зажи-
веат тие правни норми, единствено се работеше во 
подигнување на свеста преку проекти предводени 
од невладиниот сектор. 

Сегашната власт се потпира на некои други основи 
и принципи. Промовира „Едно општество за сите“. 
Во тоа општество нема место за толерирање на 
омразата. Овој проблем мора да наоѓа ефектив-
но решение. Под ефективно решение не мислам 
само на реформирање на Кривичниот законик и 
воведување нови одредби во врска со овие дела. 
Тоа, секако, ќе се направи, веќе постои волја за тоа 
и амандманите на КЗРМ подготвени од Работната 
група за криминал од омраза, оценети од ОБСЕ/
ОДИХР, брзо ќе стигнат во собраниска постапка. За 
нив ќе се гласа лесно, бидејќи за менување на КЗРМ 
не е потребно двотретинско мнозинство. Меѓутоа, 
тоа нема да биде доволно, бидејќи ако тие одред-
би не се спроведуваат во практика, ќе продолжат 
да бидат само поубаво напишано „мртво слово на 
хартија“. 

Потребно е да се менува начинот на пристап кон ин-
цидентите од омраза. Потребно е да се санкционира 
говорот на омраза и да се осудат институционално 
кривичните дела од омраза. Да се изгради механизам 
на следење на тие дела, за да знаеме на што сме и како 
треба да реагираме. Да се изгради заштита кон жрт-
вите на тие дела, за тие да може да поверуваат дека 
навистина можат да живеат во слободно и сигурно 
општество. 
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Извештаите за клучните економски „жешки“ 
теми на дел од меѓународните институции – 
ММФ, Светска банка, Извештајот на ЕУ за Ма-

кедонија, рејтинг агенциите и др. – често не доне-
суваат значајни новини, а во еден дел забелешките 
претставуваат „старо вино наполнето во нови ши-
шиња“, што веќе било „сервирано“ и од многубројни 
домашни експерти, професори и претставници на 
граѓанскиот сектор. Повеќе од јасно е дека главни-
те старо/нови точки во кои се потребни конкретни 
планови за реформи, сумирано, остануваат:

• Нивото на јавен долг, фискалната одржливост и 
потребната фискална консолидација;

• Ефикасноста на јавниот финансиски менаџмент;

• Трошењето на јавните пари, транспарентноста, 
отчетноста;

• Специфичната структура на буџетот во однос на 
трансферите (социјалните, пензиските);

ЕКОНОМСКИ ПРЕДИЗВИЦИ 
– „СТАРО ВИНО ВО НОВИ 
ШИШИЊА“?

Борче Треновски *

Д-р Борче Треновски доцент на Економски факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. Негови области на интерес се економски 
политики, современи макроекономски концепции, јавни финансии и буџетска политика.

• Големата стапка на невработеност и, во тој кон-
текст, минималната плата и продуктивноста на 
трудот;

• Степенот на сивата економија;

• Променливата бизнис-регулатива и влијанието 
на државата во економскиот живот, вклучително 
и политичкиот економски циклус;

• Потребата од реформи во сферата на домашните 
мали и средни претпријатија;

• Стабилната макроекономска политика и финан-
сискиот сектор;

• Поддршката и улогата на странските директни 
инвестиции (СДИ); итн.

Наспроти забелешките и сугестиите, 
во последните неколку години има 
заложби за поправка и подобру-
вање на постојната ситуација – нови 
реформи, закони, преструктуирања, 
промени. Меѓутоа, и покрај многу-
те упатувања во бројни извештаи, 
сепак останува клучното прашање: 
каква промена, каква активност тре-
ба да се преземе за да се покажат 
конкретните правци во кои треба да 
се движиме? 

Политичката 
волја е клучна 
во оваа насока: 
само јасно и от-
ворено утврду-
вање на нашата 
реална економ-
ска позиција, 
поддржана од 
транспарентен, 
инклузивен и 
отчетен процес 
на реформи, 
може да донесе 
ефекти, да ја 
подобри благо-
состојбата и да 
ја забрза еко-
номската еволу-
ција.
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Во оваа насока, потребна е сеопфатна анализа на 
ефикасноста на реформите во претходно спомена-
тите подрачја. Треба јасно да се утврдат ефектите, 
влијанијата и ризиците од секоја реформа, и во 
смисла на периодот што измина, но и со антиципа-
ција на најавените реформи во периодот што доаѓа. 
Дискусијата во контекст на потребните промени 
често застанува во точката дека ние преземеме чеко-
ри и донесуваме закони и активности... – но, недос-
тасува другата, уште поважна страна во приказната 
(другата „рака“ за да се создаде аплауз) за тоа што 
постигнуваме досега со реформите и со промените, 
каде се наоѓаме и каде сакаме да бидеме за некол-
ку години. Таквата анализа треба да покаже зошто и 
дали не функционираат некои закони и претходни 
реформи, кој е одговорен за неефикасноста, каде 
потфрливме, што нè води до клучниот одговор за 
тоа што треба да смениме за да ја подобриме наша-
та ситуација. Ова, често, е поврзано со – барем досега 
– отсутната самокритичност на политичките елити. 

Политичката волја е клучна во оваа 
насока: само јасно и отворено утвр-
дување на нашата реална економска 
позиција, поддржана од транспа-
рентен, инклузивен и отчетен про-
цес на реформи, може да донесе 
ефекти, да ја подобри благосостој-
бата и да ја забрза економската ево-
луција.

ШТО ДА СЕ ПРАВИ СО ЈАВНИОТ 
ДОЛГ?
Кога зборуваме за нивото на јавен 
долг во мала и отворена економија 
како Македонија, треба да имаме 

предвид дека станува збор за еден индикатор што 
не треба да се разгледува одвоено од карактерис-
тиките и структурата на една економија. Во оваа 
насока, треба да ги имаме предвид сите фактори 
и предизвици со кои се соочуваме, а кои ја прават 
нашата економија исклучително чувствителна на 
промени во окружувањето, со понатамошни ре-
перкусии врз фискалната сфера. 

Таа сензитивност на македонската економија, пред 
сè, се должи на концентрираноста на македонскиот 
извоз во мал број земји, увозната зависност и тргов-
ската отвореност на земјата, големата детермини-
раност на растот на домашниот БДП од странската 
ефективна побарувачка (иако трендовите се пози-
тивни, сè уште има неизвесност околу процените 
за растот на економиите од еврозоната за 2018 г., 
поврзани со последиците од Брегзитот итн.), сензи-
тивноста на приливите и одливите на капитал (СДИ 
и нивната концентрираност). 

Овие генерални детерминанти за движењата во ма-
кедонската економија не е едноставно да се проме-
нат на краток рок. Кога работите во окружувањето 
не одат на добро, тие сериозно го ограничуваат 
нашиот фискален маневарски простор. Различни 
економии со различна структура се повеќе или по-
малку ранливи во овој контекст, па споредбата на 
Македонија со други земји само според нивото на 
долгот, не е секогаш издржано. Чести се предупре-
дувањата од меѓународните институции (пред сè од 
ММФ) дека на малите и отворени економии, кога ќе го 
надминат прагот на јавен долг од 50% од БДП, им тре-
ба многу подолг период тој долг да го вратат на пр-
вобитното ниво, споредено со развиените економии. 

Ова е првата променлива варијабила во равенката 
на јавниот долг, а втората се однесува на ефикас-
носта на јавните финансии во Македонија и нивни-
те ефекти врз економската активност. Тоа, понатаму, 
може да овозможи враќање на долгот. Конечно, не 
помалку важна е политичката волја и заложба да се 
стабилизира нивото на јавниот долг. 

Периодот 2000 – 2008 г. се карактеризираше со 
континуиран пад на јавниот долг од 47,9% од БДП 
на најниското ниво од 23% од БДП во 2008 г., а др-
жавниот долг во 2008 г. изнесуваше 20,5% од БДП . 
Но, од од таа година наваму, долгот почна да рас-
те како резултат на влошените економски услови 
и водењето експанзивна фискална политика на 
Владата. Задолжувањето на државата, особено кон 
странство, стана значаен извор на средства за по-
кривање на јавните расходи – задолжувањето во 
странство е зголемено од 1,1% во 2004 г., на 10,2% 
во 2013 г. Во 2016 г. долгот достигна ниво од 47,8% 
од БДП, додека во моментот (првиот квартал од 
2017 г.) јавниот долг изнесува околу 46%.

Она што е карактеристично е што јавниот долг сè 
повеќе се разликува од долгот на централната вла-
да, поради тоа што одредени капитални трошоци 
се пренесоа надвор од буџетот, на сметка на јав-
ните претпријатија (на пример, претходната влада 
помести голем дел од патните инфраструктурни 
проекти надвор од државниот буџет со трансфор-
мирање на поранешниот Фонд за патишта, во Јавно 
претпријатие за државни патишта). Затоа, јавниот 
долг на претпријатијата во државна сопственост се 
зголеми од 2,6% од БДП во 2009 г., на 7,7% во 2014 
г. Гарантираниот долг на јавните претпријатија и ак-
ционерски друштва во државна сопственост драс-
тично се зголеми во апсолутен износ, од 114 мил. 
евра во 2002, на дури 851 мил. евра во 2017 г.!
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пријатија 
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Вкупен јавен долг на Република Македонија

Извор: Министерство за финансии на РМ

Иако значително зголемен, јавниот долг, сепак, е 
меѓу пониските во Европа и е на значително пома-
ло ниво од нивото поставено со Мастришкиот кри-

териум од 60% од БДП. Сепак, забр-
заната динамика на неговиот раст 
од почетокот на кризата (долгот 
се удвои во периодот 2008 – 2017) 
претставува основа за загриженост 
и наметнува потреба од висока 
претпазливост во понатамошното 
водење на јавните финансии за да 
не се загрози нивната одржливост, 
за што во секој извештај предупре-
дуваат и ММФ и Светска банка. Ова 
особено и поради сознанието дека 
во земјите со понизок доход, нега-
тивните импликации од јавниот долг 
(последици врз макроекономската 
стабилност, намалени капитални 

приливи и финансиски ограничувања на приват-
ниот сектор, дисторзијата во однесувањето на еко-
номските агенти, негативен ефект на структурата на 
расходите итн.) се појавуваат на пониско ниво на 
задолженост. 

КАКВА Е ЕФИКАСНОСТА НА ЈАВНИТЕ ИНВЕСТИ-
ЦИИ?
Покрај дебатата за одржливоста на јавните фи-
нансии, станува неопходно да се отвори сериоз-
на дискусија за ефикасноста и ефективноста на 
менаџментот со јавните финансии. Со цел зголе-
мување на ефикасноста на трошењето на јавните 
пари, неопходно е усогласување на фискалните ре-
форми и задолжувањето, со структурните реформи 

(во сферата на трудот, трговијата, СДИ), како и сери-
озно мерење и управување со резултатите од овие 
реформи. 
Денес се наоѓаме во ситуација во која многу малку 
ни се познати конкретните резултати од досегаш-
ните јавни проекти и расходи, иако постојано ги 
повторуваме добро познатите стратегиски приори-
тети на државата, а нивната поврзаност со јавните 
расходи е тешко јасно да се поврзе и мониторира. 
Крајно време е, покрај тековната дискусија за тоа на 
што се трошат јавните пари, да се отвори и другото 
прашање што бара отчет: како и колку ефикасно се 
веќе потрошените средства?

Така доаѓаме до проблемот на ефикасноста на јав-
ните финансии, често занемарено клучно место 
за сериозни реформи, кои понатаму ќе го намалат 
притисокот за дополнително јавно задолжување. 
Една понова анализа изработена во рамките на 
МАНУ1 (иако постојат и претходни анализи што ја 
потврдуваат состојбата2) укажа на тоа дека постои 
сериозен простор за подобрување на ефикаснос-
та на јавните расходи и го стави на испит нивното 
влијание врз економската активност и благосос-

1  Fiti at al., (2017) “MACROECONOMIC EFFECTS OF THE FISCAL POLICY 
IN MACEDONIA”, Fiscal policy and fiscal multipliers, Centre for Strategic 
Research, Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA), ISBN 
978-608-203-196-5, Skopje, pp. 159

2 Види: Trenovski, B., (2013) “Optimal Macroeconomic Policy In Mace-
donia – in terms of the global economic crisis”, Center for Economic 
Analyses – CEA, Skopje, pp, 165; 
Filipovski, V., Fiti, T. and Trenovski, B., (2016) “Efficiency of the fiscal pol-
icy and the fiscal multipliers – the case of the Republic of Macedonia”, 

Economic Studies, Issue 1, 2015, Economic Research Institute at the 
Bulgarian Academy of Sciences; 
Dabla-Norris, E., Brumby, J., Kyobe, A., Mills, Z. and Papageorgiou, C., 
(2012) “Investing in public investment: an index of public investment 
efficiency”, Journal of Economic Growth, 17(3), pp.235-266;

тојбата во државата. Тоа истражување покажа дека 
влијанието на вкупните јавни расходи врз еконо-
мијата е незначително и не постои никаков мулти-
пликативен ефект, што значи на 1 денар потрошени 
средства од државата, ефектот врз економијата е 
помал од 1/3 денари. Зголемувањето, пак, на јавна-
та потрошувачка (платите, надоместоците, стоките 
и услугите итн.) влијае дури и негативно на среден 
рок врз економијата, додека влијанието на капи-
талните инвестиции (кои треба да бидат мотори 
на растот) е позитивно, но само во првите неколку 
месеци, што е во спротивност со нивната природа 
значајно да придонесуваат за раст на економската 
активност на среден и долг рок. 

Во овој контекст, нашите истражувања што ги ана-
лизираат ефектите од капиталните расходи, кои 
се дел од централниот буџет, се надополнуваат со 
едно поново истражување направено од ММФ во 
октомври 2016 г., кое го покрива останатиот сег-
мент на расходите за најголемите инфраструктурни 
проекти во земјава (проектите за три автопатишта 
и една железничка линија) што доминантно се реа-
лизираат од јавни претпријатија, како Јавното прет-
пријатие за државни патишта, меѓутоа не се дел од 
буџетот на централната власт. Според ова истражу-
вање, планираните јавни инвестиции во четирите 
мегапроекти, автопатиштата во Македонија, иако 

зафаќаат 2-3% од БДП во периодот 2014 – 2018 г., 
тие можат да придонесат скромно во зголемување-
то на реалниот БДП (годишната просечна стапка на 
раст) од само просечно 0,5 п.п. во периодот 2014 – 
2020 г. Ова истражување потврдува дел од претход-
но утврдените тенденции на капиталните инвести-
ции во земјата и го покажува скромниот ефект од 
големите инфраструктурни проекти, споредено со 
тоа колкави се расходите за нив. 

Резултатите и утврдувањето на мултипликативните 
ефекти од големите инфраструктурни проекти во 
Македонија се поврзани и со едно 
друго истражување на ММФ од 2012 
г. кое се однесува на ефикасноста на 
јавните инвестиции (индекс на ефи-
касност), во кое за Македонија утвр-
диле дека изнесува 55% – на при-
мер, секој вложен 1 милион евра 
јавни инвестиции ќе придонесе кон 
создавање само 550 милиони евра 
јавен капитал/јавна вредност – и 
токму ова е областа што треба да нè 
замисли (зошто е така, каде исчезну-
ва другата вредност, кој е одговорен 
за тоа и сл.). 

Врз основа на резултатите од ова Денес се наоѓа-
ме во ситуација 

во која многу 
малку ни се по-
знати конкрет-
ните резултати 

од досегашните 
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истражување, ММФ укажува дека доколку се зго-
леми ефикасноста на јавите инвестиции во Маке-
донија до нивото на високо ефикасните економии, 
ефектот од големите инфраструктурни проекти врз 
стапка на раст може да се зголеми од 0,5 на 0,8 п.п. 
Доколку направиме една едноставна пресметка 
базирана врз истражувањата на ефикасноста на ка-
питалните проекти од ММФ, ќе утврдиме дека само 
со зголемување на ефикасноста на јавните расходи 
за капиталните проекти (која и досега требаше да 
биде на високо ниво) во периодот 2014 – 2020 ќе 
заштедиме приближно околу 200 милиони евра во 
јавен капитал.

А КАКО СТОИМЕ СО ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ И 
РАСХОДИ?

Јавните приходи во Република Ма-
кедонија се во надолен тренд и се 
меѓу најниските во Европа во однос 
на БДП. Тие се намалија од 33,8% 
од БДП во 2007 г., на околу 29% во 
2017 г., едни од најниските во реги-
онот, поради намалените стапки на 
данокот на добивка и персоналниот 
данок на доход и на придонесите 
за социјално осигурување. Релак-
сирањето на фискалната политика 
и фискалните стимули ги зголемија 
јавните расходи на 34,1% во 2008 г. 
и 31,8% во 2014 г. (32,5% во 2017 г.).

Иако нивото на јавните расходи не 
е загрижувачко, нивната структура 
не е поволна за растот. Тековните 

расходи сочинуваат околу 90% од вкупните буџет-
ски расходи. Социјалните надоместоци се зголе-
мени како процент од БДП, а растот на пензиите, 
надополнето со ефектите од стареењето на насе-
лението и одливот на млади образовани кадри, ќе 
предизвикува натамошни притисоци врз буџетот. 
Неколку истражувања укажуваат на ниската ефи-
касност на јавната расходи/потрошувачка, со ни-
ски и негативни, во определени периоди, фискални 
мултипликатори – што укажува на неефикасности и 
скромно влијание на фискалната врз економската 
активност. Иако учеството на капиталните инвес-
тиции во вкупните буџетски расходи се зголеми на 
10,1% во 2014 г. (се одржува над 10% во последни-
те неколку години), тие содржат и непродуктивни 
и тековни расходи, а поради увозната зависност, 
голем дел од јавниот стимул завршува во стран-
ство, што го намалува мултипликативен ефект врз 
домашната економија. Расходите за истражување 
и развој и образование, пак, кои го поттикнуваат 
растот, имаат особено ниско учество во вкупните 
буџетски расходи.

ПРОГРЕСИВЕН ИЛИ РАМЕН ДАНОК?
Претходниот сумарен преглед на јавните приходи 
и расходи претставува добар вовед во елабори-
рање на еден од исклучително важните предизви-
ци и предлог реформи на новата Влада поврзани 
со воведувањето прогресивен данок на доход, кој 
треба да го замени постојниот рамен данок, што се 
применуваше од 2007 г. Иако реформата за вове-
дувањето прогресивен данок е одложена за след-
ната 2019 г., сепак, мислиме дека е исклучително 
важно да направиме една сумирана споредба кои 
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се предностите, а кои недостатоците од промената 
на даночната политика, фундирано на многуброј-
ните анализи реализирани во оваа област. Поради 
ограничениот простор, ќе се фокусираме само на 
предизвиците (предностите vs. недостатоците) што 
со себе ги носи предлог промената во даночната 
политика. 

Значи, кои се предностите од прогресивниот данок 
и што можеме да очекуваме од неговото воведу-
вање? Таквиот вид даночна политика го насочува 
даночниот товар кон оние што можат најмногу да 
платат, па oние со најголемо влијание во општест-
вото плаќаат најмногу. Постојат анализи што потвр-
дуваат дека таквиот данок превенира политичка и 
социјална нестабилност преку ограничување на 
јазот меѓу класите, ги штити даночните обврзници 
во „тешки времиња“ – кога нивниот доход се на-
малува, исто така и данокот се намалува, бидејќи тие 
влегуваат во понизок распон. Дел од економистите 
успеаја емпириски да потврдат дека најмногу јавни 
приходи можат да се приберат со овој даночен мо-
дел, иако за ова има и спротивни ставови. Исто така, 
постојат многу студии што покажуваат дека овој да-
ночен модел може да биде добар амортизер/пре-
венција од зголемување на нееднаквоста.

Кои се, пак, слабите страни и предизвиците што со 
себе ги носи прогресивниот данок? Промените на 
цените/инфлацијата можат да влијаат врз распонот 
во кој влегуваат даночните обврзници и без реални 
поместувања. Може да биде искористен во мани-

пулативна насока од страна на политичарите. Оп-
ределени емпириски студии укажуваат дека може 
да влијае на „brain drain“ – индивидуите со повисок 
потенцијал за заработка да заминуваат од земјата, 
со цел да избегнат повисоки даноци; или индиви-
дуите ја намалуваат понудата на труд, во определе-
ни случаи се намалува и мобилноста, со што луѓе-
то се дестимулирани да бараат повисоко платени 
работни места. Постојат и определени студии што 
укажуваат дека може да влијае врз намалување 
на инвестициите, на приватната иницијатива и на 
економската експанзијата на среден рок. Сепак, 
најбројни се доказите дека овој даночен модел ги 
охрабрува побогатите да бидат помалку транспа-
рентни за своите приходи, што доведува до даноч-
на евазија и зголемување на сивата економија. Исто 
така, создава покомплексен бирократски систем за 
негово спроведување, што потешко се менаџира и 
чини повеќе. 

Наведеното упатува на тоа дека треба да бидеме 
исклучително внимателни при планирањето и им-
плементацијата на новиот (прогресивен) даночен 
модел, имајќи предвид дека ваквите промени мо-
жат да имаа силно влијание врз однесувањето на 
економските агенти, што е пресудно за ефикаснос-
та на новиот даночен систем. 

Анализите на ефектите од рамниот данок во Маке-
донија3 во првите години од неговото воведување 
упатуваат на тоа дека таквиот данок покажа силен 
3  Види: Stojkov, Nikolоv, Smilevski, (2008) “Flat Tax Policy Assessment 
In Macedonia”, Center for Economic Analyses (CEA) - Skopje
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ефект врз продуктивноста, како и подобрување на 
ликвидноста на економските субјекти. Тој доведе 
до поедноставување во даночните калкулации од 

страна на компаниите, како и при 
администрирањето и ревизијата 
од страна на даночната админи-
страција. Претставуваше позитивен 
сигнал за странските инвеститори, 
доведе до зголемена дисциплина на 
плаќање на даночните обврзници 
(иако ова е поврзано и со зачестени-
те даночни инспекции). Во контекст 
на претходното, евидентирано е 
намалување на сивата економија, 
годишен пад за 9,3% за 2006/2007 
г., и пад 10,6% за 2007/2008 г. Тој да-
ночен модел имал скромни ефекти 
во креирањето нови работни места 
и скромни ефекти на поттикот кон 
инвестирање. Дел од компаниите 
се изјасниле дека почувствувале 
намалување на даночниот товар, 
подобрување на бизнис-климата и 

дека биле дестимулирани да работат во сивата еко-
номија. 

Сите овие ефекти треба да бидат земени предвид 
и вкалкулирани при предлогот и дизајнирањето на 
новите решенија.

Сивата економија е една од клучните варијабли 
поврзани како со ефикасноста на даночните поли-
тики, така и со функционирањето на целата еконо-
мија. Многубројните анализи спроведени во Маке-
донија укажуваат на тоа дека причините за сивата 
економија во голем дел се должат на прекумерното 
даночно оптоварување (што, во еден дел, е потвр-
дено и со намалувањето на даночниот товар во 
2007 г.), на нискиот квалитет на јавни услуги, недо-
волно развиениот капацитет на Управата за јавни 
приходи, на висината и структурата на социјални-
те трансфери, како и поради придонесите што ги 
плаќаат работодавачите, политичките влијанија во 
економската сфера, честите промени во регула-
тивата и сложените бирократски процедури. Таа е 
резултат и на раширената корупција во системот и 
неефикасниот правен систем. 

Затоа, доколку сакаме функционален пазарен сис-
тем и ефикасни јавни финансии и даночни системи, 
во иднина ќе треба да се фокусираме врз секој од 
овие детерминанти на сивата економија во државата.

Продуктивноста на економијата vs. минималната 
плата – е дилемата за тоа како да се зголеми проду-

ктивноста во економијата, што е еден од клучните 
предизвици со кои ќе се соочи Владата во иднина. 
Дали зголемувањето на минималната плата е дово-
лен поттик за да се влијае врз подобрување на про-
дуктивноста во македонската економија? 

КАКОВ МИНИМАЛЕЦ ВО МАКЕДОНИЈА?
Поимот најниска плата е економско-социјална 
категорија, која во себе содржи и економска и со-
цијална компонента. Имено, минимална плата е нај-
нискиот месечен износ на основна плата што рабо-
тодавачот е должен да му ја исплати на работникот 
за работа извршена за полно работно време и ис-
полнет нормиран учинок4. Во речиси секоја земја 
во светот се носат закони со кои се определуваат 
најниските плати што им се исплаќаат на вработе-
ните. Притоа, заложбите за воведување минимална 
плата, за жал, се засноваат врз теза дека реалноста 
може да се промени во кој било момент, само ако 
се има доволно „политичка волја“, односно дека ви-
сината на цената на трудот може да се одреди со 
политички декрет, независно од пазарните услови.

Законите за минимална плата најчесто се задолжи-
телни за учесниците во работната сила кои имаат 
најниски квалификации и најмалку искуство, како, 
на пример, вработените во текстилната, кожар-
ската или во печатарската индустрија и сл. Како 
предности што произлегуваат од воведувањето 
на минималната плата е тоа што се намалува си-
ромаштијата, се намалува родовиот јаз, таа прет-
ставува мотивација и охрабрување за вработените 
да работат повеќе, ја стимулира потрошувачката, ја 
намалува сивата економија и сл. Од друга страна, 
како недостатоци што можат да се појават е тоа што 
минималната плата може да предизвика зголеме-
на инфлација, може да предизвика невработеност, 
може да го зголеми бројот на луѓе што работат на 
црниот пазар (посебно на младите), не ги зголемува 
приходите на групите со најнизок приход (бидејќи 
дел од нив е можно да бидат невработени или да 
работат на „црниот“ пазар), може да влијае врз кон-
курентноста во економијата, може да предизвика 
зголемена инфлација и сл.

Нивото на определување минимални плати е може-
би најважното прашање. Балансираниот пристап е 
неопходен, бидејќи минималната плата е редистри-
бутивна алатка којашто, како што видовме погоре, 
има свои придобивки и трошоци. Одредувањето на 
нивото на минимална плата треба да се базира врз 
статистички показатели: 1) целта на статистичките 
индикатори не е да го замени општествениот дија-

4  Службен весник на РМ, бр.100, стр. 8, член 2, Закон за минимална 
плата во РМ

лог или договарањето. Минималното одредување 
на платите е чувствително прашање, кое треба да се 
одлучи од Владата заедно со социјалните партнери. 
Статистичките показатели ги информираат владите 
и социјалните партнери за опсегот на вредности за 
кои придобивките од минималната плата ќе ги над-
мине трошоците; 2) статистичките показатели треба 
да се користат за појдовна или референтна точка за 
таквите консултации. 

Според Меѓународната организација на трудот 
(ILO), не постои идеална математичка формула 
за пресметка на минимална плата!5 Како една од 
можните формули за пресметка на минимална пла-
та ќе ја прикажеме онаа од Ричард Анкер6 кој пред-
ложил методологија за пресметка на минималната 
плата во земјите ширум светот:

Во продолжение ќе ја пресметаме минималната 
плата за Р. Македонија.

- Линија на сиромаштво = 8.2287денари/месечно

- Просечна големина на домаќинство = 2 возрасни 
+ 1,5 деца = 2,458

- Работници со полно работно време во домаќин-
ството = 29

Врз основа на пресметката според формулата на 
Анкер, можеме да потврдиме дека добиениот ре-
зултат за минимална плата во Македонија е понизок 
од износот на минималната плата што беше вове-
ден неодамна од новоизбраната Влада во Македо-
нија. Како што беше наведено погоре, ваквите ста-

5 ILO, “Presentation: At what level should minimum wages be set?”, 

slide 6 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@arabstates/@
ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_210608.pdf

6 Anker, Richard, 2006: “Living Wages around the world”, p.49

7 Според податоците од ДЗС: 164,560 (еквивалентен приход на 
годишно ниво за 4-члено семејство)/12 месеци=13,713 месечно, 
13,713*0,6 (процент на праг на сиромаштво)=  8.228 денари/
месечно

8 Според еквивалентната скала на ОЕЦД: Се доделува вредност 1 
за прв член од семејството, а вредност од 0,7 за секој дополнителен 
возрасен, додека за деца се доделува вредност 0,5. 2 возрасни + 
1,5 деца= 1+0,7+1,5*0,5 = 2,45 http://www.oecd.org/eco/growth/
OECD-Note-EquivalenceScales.pdf

9 Пресметка: 40 часа * 2 возрасни= 80часа, 80 часа/40 часа 
неделно раб. време = 2

тистички показатели треба да ги користиме како 
основа и не треба да бидат замена на социјалниот 
дијалог помеѓу сите засегнати страни во општест-
вото, меѓутоа од друга страна ваквата пресметка 
покажува дека постои исто така потенцијален тео-
ретски ризик определениот износ на минимална 
плата над емпириски пресметаниот да предизвика 
дел од негативните елементи што со себе ги носи 
повисоката минимална плата, а беа спомнати по-
горе.

КАКО ДО ПОГОЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТ?
Иако продуктивноста е мерка за ефикасноста на 
факторите на производство, во овој дел од статија-
та ќе направиме обид да ги сумираме мерките што 
најчесто се појавуваат во анализите и практиката, а 
кои се препорачуваат како основа за зголемување 
на продуктивноста на трудот во една економија. 

Мораме да кажеме дека бројни емпириски анали-
зи покажуваат дека минималната плата е една од 
мерките што може да има позитивни ефекти на зго-
лемување на продуктивноста во една економија, 
меѓутоа таа не е единствената и најчесто корис-
тената мерка за да се постигне целта. Можат да се 
преземаат широк спектар мерки што имаат различ-
ни ефекти врз продуктивноста во една економија, 
се разбира, во зависност од нејзината структура и 
внатрешните односи. 

Меѓутоа, дел од можните решенија, со различен 
успех во имплементацијата, веќе беа спроведувани 
или се спроведуваат: зголемување/стимулација на 
јавните и приватните инвестиции во инфраструк-
тура; зголемување/привлекување на капиталот во 
економијата преку поддршката на бизнис-инвес-
тициите (домашни или странски), на пример, пре-
ку ниски корпоративни даноци или одржување 
ниски каматни стапки; подобрување на квалитетот 
и пристапот до образованието или стекнување 
вештини што ќе ја подобрат ефективноста и ќе ја 
зголемат продуктивноста; подобрување на квали-
тетот и пристапот до здравствена заштита; даночни 
реформи со кои се зголемува поттикот за работа и 
се зголемуваат приходите на работниците што ра-
ботат попродуктивно; дерегулација на пазарите, со 
цел да се охрабри посилна конкуренција што има 
силно влијание врз ефективноста/продуктивноста; 

Заложбите за 
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минимална 
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даночни олеснувања и други рефор-
ми за зголемување на користењето 
нови технологии; мерки на државата 
за зголемување на кредитирањето 
од страна на банките за бизнисите, 
што дополнително ги зголемува ин-
вестициите и продуктивноста итн.

РИЗИК ОД ПОЛИТИЧКА НЕСТА-
БИЛНОСТ
Еден од значајните фактори што се 
користат во утврдување на ризикот 
со кој се соочува една земја, како и 
во утврдувањето на нејзините идни 
перформанси, претставува поли-
тичкиот ризик. Генерално во утвр-
дувањето на степенот на политички 
ризик се вклучуваат неколку факто-

ри што се од исклучителна важност како за утвр-
дување на ризикот, така и за утврдување на потен-
цијалните ефекти од политичката нестабилност врз 
економските субјекти. Тука најчесто се вклучуваат 
нивото на корупција, пристапот до информации/
транспарентноста, институционалниот ризик, ста-
билноста на владата и окружувањето поврзано со 
регулативата и со креирањето политики. 

Едноставен преглед на секој од овие фактори јас-
но покажува дека тие се од исклучителна важност 
за економскиот живот и перформансите на биз-
нис-секторот во една земја. Во оваа насока едно од 
поновите истражувања на ММФ од 2011 г., во кое се 
опфатени дури 169 земји во период од 1960-2004 
г., а се однесува на влијанието на политичката нес-
табилност врз економскиот раст, јасно покажува 
дека политичката нестабилност речиси секогаш е 
поврзана со намалени стапки на БДП по глава на 
жител. Како канал на трансмисија на негативни-

те ефекти врз економската актив-
ност се посочува намалувањето 
на продуктивноста во економијата 
(како резултат на намалување на 
човечкиот и физичкиот капитал), 
како и влошувањето на економски-
те слободи и етничката хомогеност. 
Затоа, предизвикот од одржување 
политичка стабилност е од исклучи-
телна важност за идната економска 
благосостојба на државата.

ПОЛИТИЧКО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЕКО-
НОМСКИОТ ЦИКЛУС
Една од главните карактеристики на 

Теоријата на јавен избор тврди дека политичкиот 
процес претставува средство на размена. Додека 
на пазарот на добра и услуги индивидуите даваат 
парични средства за нивно користење, на поли-

тичкиот пазар политичарите нудат платформи во 
кои ги дефинираат јавните добра и услуги што би 
ги обезбедиле, на една страна; и даноците, таксите 
и другите давачки, на друга, со кои би ги финанси-
рале првите. Индивидуите, согласно со нивните ин-
тереси што се познати само за нив, гласаат за опре-
делена платформа и даваат „ваучер“ на политичките 
елити да прибираат давачки од нив и да обезбедат 
соодветни добра и услуги. 

Од друга страна, економистите што го проучуваат 
пазарот заклучуваат дека индивидуите се мотиви-
раат главно од личните интереси, без разлика дали 
станува збор за вработени, политичари, потрошу-
вачи, па и самите индивидуи главно се интереси-
раат за сопствените интереси. Оттука произлегува 
дека и политичарите се мотивирани од личните 
интереси и нивниот главен мотив е како подолго 
да останат на власт. За реализација на тоа, тие има-
ат една голема предност, затоа што користат јавни 
средства што се, главно, неограничени, споредено 
со приватниот сектор и интересите на бизнисме-
ните, кои работат со сопствени средства што се во 
голема мера ограничени. 

Во оваа насока, посебно се интересни наодите во 
студиjата на Ади Брендер и Алан Дразен10 каде што 
тие констатираат: ,,Нашите наоди се во согласност 
со два контрадикторни ставови на предизбор-
на манипулација (фискална); првиот дека истата е 
успешна како инструмент за добивање гласови и 
поголем ефект на изборниот процес, а другиот е 
дека гласачите казнуваат наместо да наградуваат 
за фискална манипулација. Во младите демократии, 
можно е да се изведе таква манипулација од поли-
тичките елити – додека во посилните демократии, 
гласачите имаат способност да ја идентификуваат и 
да ја казнат таквата манипулација, така што полити-
чарите ја избегнуваат.“ 

Ова е особено важно имајќи го предвид големото влија-
ние на државата на економскиот живот во Македонија 
преку низа политики и мерки, што дополнително го зате-
га триаголникот помеѓу државата, политиката и економ-
ските субјекти, притоа стеснувајќи го просторот за при-
ватниот сектор и самостојната приватна иницијатива.

Во контекст на претходното, направивме обид за 
економетриска анализа на политичкиот бизнис-ци-
клус во Македонија11 (дали пред изборниот циклус 
политичарите, со помош на фискална гимнастика 
во буџетот, влијаеле врз перцепцијата на гласачи-
те), бидејќи тоа што за краток временски период 

10  Brender ,A., and Allan Drazen, Political budget cycles in new versus 
established democracies , Journal of Monetary Economics 52 (2005)

11 Треновски, Б. и Томиќ, А. (2016), Теорија на јавен избор, со 
посебен осврт на политичките бизнис-циклуси во Република 
Македонија, Економски факултет – Скопје, УКИМ

имаше повеќе изборни циклуси, ни дава одлична 
можност за тестирање на оваа теорија во Маке-
донија. Периодот што го анализиравме беше осум 
години (2007 – 2015) во кои се одржаа дури пет из-
бори (3 парламентарни избори и 2 локални избори, 
со гласање во два круга). Резултатите ја потврдија 
тезата дека во Македонија има силни елементи на 
политички бизнис-циклуси – односно, се потврди 
сигнификантното влијание на изборните циклуси 
(ефект пред изборите) врз: зголемувањето на бру-
то-домашниот производ, намалување на приходи-
те, зголемување на расходите, дефицитот, јавната 
потрошувачка, другите трансфери, социјалните 
трансфери и капиталните расходи. Од друга стра-
на, се докажа дека кај тековната сметка, инфлација-
та, невработеноста и бројот на вработените нема 
влијание од страна на политичките бизнис-циклуси. 

ПРЕПОРАКИ ЗА НОВАТА ВЛАДА
Оваа кратка aнализа на предизвиците со кои се со-
очува новата Влада нè донесе и до некои од препо-
раките што би можеле да осветлат дел од решенија-
та на тие предизвици: 

• Да се преземат мерки на постепена фискална 
консолидација, со цел да се создаде фискален 
простор; 

• Примарниот дефицит треба постепено да се на-
малува, најпрвин за да се стабилизира долгот, а 
потоа и да се изградат фискални амортизери; 

• Консолидацијата најдобро би се остварила со 
кратење на тековните расходи, бидејќи тие имаат 
помали мултипликативни ефекти; 

• Да се утврдуваат приоритетите во поглед на 
капиталните расходи, да се направи анализа на 
нивните влијанија врз јавните финансии; 

• Зголемувањето на буџетските приходи може да 
се оствари со проширување на даночната база и 

нејзиниот опфат, со подобрување 
на ефикасноста во прибирање на 
даноците, со намалување на сива-
та економија;

• Реформи за поттикнување и де-
вирзификација на извозот; 

• На среден рок, неопходни се ре-
форми во пензискиот систем; 

• Реформи за зголемување на ефи-
касноста на јавниот финансиски 
менаџмент (приоретизација на 
проектите, ефикасност во реали-
зацијата итн.); 

• Воведување систем на мерење на 
перформансите на јавните институции, фискални 
правила и фискален надзор; 

• Создавање услови за понатамошен развој на биз-
нис-секторот; 

• Дизајнирање механизми за ограничување на по-
литичкото влијание врз економијата, зголемена 
транспарентност и отчетност за да се врати до-
вербата во институциите.

Голем дел од прашањата и предизвиците за новата 
Влада останаа недопрени, какви што се транспа-
рентноста и отчетноста, пазарот на труд, перфор-
мансите на јавниот сектор, поддршката за малите и 
средните бизниси, странските директни инвести-
ции и многу други. Меѓутоа, немавме претензија да 
ги опфатиме сите нив, туку имавме намера само да 
го почнеме процесот во кој јасно ќе започне да се 
дебатираат и да се анализираат бројните отворени 
економски прашања од кои зависи нашата заед-
ничка иднина. Се надеваме дека таа дебата нема да 
застане тука и дека отворениот мегдан за различни 
идеи и мислења сè повеќе ќе се шири и зајакнува.

Бројни емпи-
риски анализи 

покажуваат 
дека минимал-

ната плата е 
една од мерките 

што може да 
има позитивни 

ефекти на зголе-
мување на про-
дуктивноста во 

една економија, 
меѓутоа таа не е 
единствената и 
најчесто корис-
тената мерка за 

да се постигне 
целта.

Еден од значај-
ните фактори 

што се користат 
во утврдување 

на ризикот со 
кој се соочува 

една земја, 
како и во утвр-

дувањето на 
нејзините идни 

перформанси, 
претставува 

политичкиот 
ризик.

Големото влија-
ние на државата 
на економскиот 
живот во Ма-
кедонија преку 
низа политики 
и мерки, што 
дополнително 
го затега триа-
голникот по-
меѓу државата, 
политиката и 
економските 
субјекти, притоа 
стеснувајќи го 
просторот за 
приватниот сек-
тор и самостој-
ната приватна 
иницијатива.
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Доколку во следните дваесеттина години не 
се случи некоја природна или неприрод-
на катастрофа, Македонија некаде околу 

2040-та година ќе има помеѓу 1.8 и 1.9 милиони 
жители, од кои најмалку половина ќе имаат адреса 
на живеење во некоја од општините од Скопскиот 
плански регион. Во малку пооптимистичко сцена-

рио, Македонија може да ја задржи 
бројката од 2 милиони жители, но 
доколку барем една десетина од ова 
население потекнува од некои дру-
ги континенти, веројатно од некаде 
далеку југоисточно од Македонија... 
Тоа, сепак, не е тема на овој текст. 

Гореспоменатата, малку попесимистичка демо-
графската проекција, се базира врз движењето на 
стапката на наталитетот (којашто последниве десе-
тина година осцилира помеѓу 11 и 11.8 промили) и 
на морталитетот (помеѓу 9 и 9.9 промили), очеку-
ваната должина на животот (75 години во 2016 г.), 
стапката на смртност кај децата под 5 години (во 
2016 г. 11,9 промили), намалувањето на бројот на 
склучени бракови за 11.5% во периодот од 2006 до 
2016,1 на просекот од околу 5.000 лица годишно кои 
последниве десет години се селат од село в град 
(повеќе од половината од нив во Скопје), и вкупна-

1  „Македонија во бројки, 2017“, Државен завод за статистика, јуни 
2017
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регионален развој во Македонија: Цели, предизвици, трендови“ 

Со години се 
прифаќаше како 

нормално да 
се мисли дека 

партијата и др-
жавата се едно 

те исто, особено 
за партиите на 

власт што се по-
истоветуваа со 
државата, како 

да станува збор 
за апарат низ кој 

оперира пар-
тијата, наместо 

партијата да е 
средство што 

ја унапредува 
државата 

та стапка на фертилитет (во 1995 г. просекот беше 2 живородени деца на една жена, а во 2016 г. достигна 
1.5 живородени деца, што неминовно ќе доведе до стареење на популацијата).2 Патем, највисока вкупна 
стапка на фертилитет во 2016 г. имал Скопскиот регион (1.9), а најниска Полошкиот и Југозападниот (1.2).

Население во Република Македонија по региони во 2006 и 2016 г.

2006 2016 Разлика 2006-2016

Република Македонија 2.041.941 2.073.702 31.761

Вардарски 154.161 152.571 - 1.590

Источен 180.791 176.262 -4.529

Југозападен 222.141 219.740 -2.401

Југоисточен 172.067 173.545 1.478

Пелагониски 235.861 230.004 -5.857

Полошки 310.853 320.826 9.973

Североист. 174.076 176.169 2.093

Скопски 591.991 624.585 32.594

Извор: Државен завод за статистика (http://www.stat.gov.mk)

2 „Одржлив развој, 2017“, Државен завод за статистика, јули 2017
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Иако македонската официјална статистика не може 
да даде потврда на проценките на некои релевант-
нимеѓународни институции дека последните двае-
сетина години околу 500.000 македонски граѓани 
се преселиле од матичната држава, сепак некои 
податоци од државниот завод за статистика суге-
рираат дека се случува голема негативна промена 
во бројот на населението. На пример, во учебната 
2005/2006 година имало 237.915 запишани учени-
ци во основното образование, од кои 30.874 прво-
одделенци, а во 2015/2016 имало 187.019 ученици 
(пад за 21.4 %), од кои 21.562 првоодделенци. Слич-
на тенденција има и во средното образование: во 
учебната 2005/2006  биле запишани 96.494 учени-
ци, а во учебната 2015/2016 имало 80.827 среднош-
колци (намалување за 16.2%). И ако ги споредиме 
податоците за бројот на запишаните првоодделен-
ци последниве години (21.562 во 2015 г. и 21.250 во 
2016 г.) со бројот на родени деца во 2009 (23.684) и 
во 2010 г. (24.296), останува да спекулираме каде се 
преселуваат околу две до три илјади деца родени 
во Македонија, а незапишани во прво одделение 6 
години подоцна? 

Стареење на населението по региони

Извори: Национален развоен план 2007-2009 и Државен 

завод за статистика

ДЕСЕТ ГОДИНИ ЛЕТ ВО МЕСТО
Ако продолжиме со проекциите за Македонија во 
2040 г. поврзани со развојот на економијата, а под 
претпоставка дека земјата ќе стане членка на ЕУ (и 
доколку до тогаш не се пронајдат позначителни ре-

зерви на нафта, дијаманти или антички криптовалу-
ти под нејзината површина), таа веројатно ќе биде 
најнеразвиената членка на Унијата, со просечен 
БДП по глава на жител што ќе достигне најмногу 
75% од просекот на ЕУ. Скопскиот регион би можел 
да се надева на БДП пер капита од најмногу околу 
85% од просекот на ЕУ, а најслабо ќе стојат Северо-
источниот и Полошкиот плански регион, со околу 
40%-50% од БДП по жител на ЕУ и тие ќе бидат меѓу 
најнеразвиените региони во цела ЕУ, во споредба 
со останатите плански региони на НТЕС од трето 
ниво.3 Останатите региони ќе имаат помеѓу 50%-
80% од европскиот БДП по глава на жител. А со ог-
лед дека македонското население статистички зна-
чително старее и губи еден прилично добар дел од 
виталната популација во потрагата по попристојна 
заработка вон Македонија, овие проекции повтор-
но изгледаат прилично оптимистички.

На кои претпоставки се базирани овие проекции? 
Проценетот на БДП по глава на жител според па-
ритетот на куповната моќ (ПКМ) во Македонија во 
2005 г. беше околу 6.000 евра, што беше само 26% 
од просекот на тогашните 25 земји членки на ЕУ, а 
малку зад Романија и Бугарија.4 Десет години по-

3  Номенклатурата на територијални единици за статистика 
(НТЕС) во Македонија е базирана на класификацијата на 
територијалните единици на регионално и локално ниво според 
моделот на Европската унија (Nomenclature of Territorial Units for 
Statistics – NUTS). Таа предвидува целата територија на државата 
да биде статистичка целина на нивоата 1 и 2, додека на НТЕС 
нивото 3 е поделена на осум статистички региони. 

4  Република Македонија: Национален развоен план 2007-2009, 
Влада на Република Македонија, февруари 2007, страна 13. 
https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Nacionalen_razvoen_
plan_2007-2009(1)%2015.02.07.PDF

доцна, БДП по жител, според ПКМ беше проценет 
на 10.500 евра, што означува дека достигнал ниво 
помеѓу 36%-37% од просекот во 28-те членки на ЕУ 
(најнизок БДП пер капита според ПКМ од сегашни-
те членки на ЕУ имаат Бугарија, со 47%, и Романија, 
со 56%, од просекот на ЕУ).5  

Извори: „Национален развоен план 2007-2009“, „Одбрани 

макроекономски индикатори во одделни економии“ (Ми-

нистерство за финансии на РМ), „Македонија во бројки, 

2017“ (Државен завод за статистика)

5  „Македонија во бројки, 2017“, ДЗС, јуни 2017

Податоците за распределбата на БДП по планските 
региони во Македонија покажуваат дека во 2015 г. 
најголем дел (околу две третини) од вкупната но-
восоздадена вредност е генерирана во Скопскиот, 
Пелагонискиот и Југоисточниот регион. Кога ќе се 
подели таа новосоздадена вредност на проценети-
от број на жители на секој од регионите, се добива 
резултат дека Скопскиот, Југоисточниот и Вардар-
скиот регион имаат натпросечен БДП по глава нa

 жител. Кога, пак, ќе се споредат податоците за БДП 
по глава на жител помеѓу планските региони, може 
да се забележи дека Скопскиот регион има 3,2 пати 
поголем БДП по жител од Полошкиот и 2,4 пати по-
голем БДП по жител од Североисточниот плански 
регион.

2006 2016

Население 
над 65 год., 

во %

Население 
под 15 год., 

во %

Природен 
прираст

Население 
над 65 год., 

во %

Население
под 15 год., 

во %

Природен 
прираст

Република 
Македонија 11.0 19.2 3,955 13 16.7 2,581

Вардарски 11.9 17.5 -1 14.1 15.8 -140

Источен 11.9 16.7 -136 14.5 14.3 -407 

Југозападен 10.3 20.8 343 11.3 15.4 156 

Југоисточен 10.5 21.1 199 13.2 16.4 53

Пелагониски 15.2 16.6 - 470 15.7 15.4 -700

Полошки 8.2 23.3 1,302 9.0 17,0 933 

Североист. 11.3 18.3 392 11.9 17,5 195

Скопски 10.6 18.5 2,326 13.7 18.3 2,491 

БДП г/ж. според 
ПКМ во 2005/25 ЕУ 
земји просек=100

Стапка на раст 
на БДП во 2005

БДП г/ж. според ПКМ 
во 2015/28 ЕУ земји 

просек=100

Стапка на 
раст на БДП 

во 2015

Словенија 79.8 3.9 82 2.3
Романија 34.7 4.1 56 4.0
Бугарија 32.1 5.5 47 3.6

Хрватска 48.8 4.3 59 2.3

Македонија 25.7 4.7 36 3.9

Распределба на БДП по плански региони во РМ во 2015 г.

2015
БДП, во 

милиони 
денари

Структура на 
БДП, РМ = 100%

БДП, по жител, 
во денари

БДП, по жител, 
МК =100

Р. Македонија  558.954 100  269.996 100

Вардарски  44.629 8  291.516 108

Источен  44.934 8  253.656 93,9

Југозападен  46.818 8,4  212.913 78,9

Југоисточен  54.796 9,8  315.717 116,9

Пелагониски  60.293 10,8  260.855 96,6

Полошки  38.973 7  121.824 45,1

Североисточен  28.926 5,2  164.161 60,8

Скопски  239.584 42,9  386.876 143,3

Извор: Државен завод за статистика

БДП по глава на жител според паритетот на 
куповната моќ споредени со просекот на ЕУ и 
стапки на раст на БДП во 2005 и во 2015 г.
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Десет години претходно ситуацијата 
била малку понеповолна во однос 
на разликите помеѓу најразвиениот 
и останатите региони, што потврду-
ва дека носењето на Законот за рам-
номерен регионален развој во 2007 
година беше, иако многу задоцнет, 
сепак еден од побитните чекори 
за поттикнување на поуспешни по-
литики за развој на некои од недо-
волно развиените региони. Тоа што 
ниту еднаш во досегашното спрове-
дување на овој Закон не се оствари 
неговата уредба да се издвојува 1% 
од БДП годишно за спроведување 
на политиките за рамномерен ре-
гионален развој (додуша, во оваа 

деценија не се случило ниту 0,05% од БДП да биде 
трансфериран од централниот буџет кон региони-
те по договорената методологија за распределба 
на овие средства), зборува доволно за посветенос-
та на претходната власт кон оваа политика. И збо-
рува за хипокризијата на водачите кои им диктираа 
на „законодавците“ и „стратезите“ како да претста-
ват дека државата ќе се заложи за намалување на 
разликите меѓу централниот и останатите региони, 
додека правеле пресметки за милијардите кои ќе 
се потрошат за проектот „Скопје 2014“.

Ако се споредат податоците за 2005 и 2015 г. се гле-
да дека постои намалување на уделот на Скопскиот 
регион во вкупниот БДП на државата; минимален, 
но постојан раст на најнеразвиениот регион, Севе-
роисточниот; и забележителен раст на Источниот и 
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Југоисточниот регион. Може да се забележи и дека 
намалувањето на уделот во БДП на Скопскиот ре-
гион од 4% и минималното намалување на уделот 
на Пелагонискиот во националниот БДП е „компен-
зирано“ со растот на останатите плански региони. 

Заводот за статистика во последниве години ја 
пресметува дисперзијата на регионалниот БДП по 
жител, што во суштина претставува еден коефици-
ент на регионалните диспаритети во земјата. Вред-
носта на оваа варијабла идеално би била 0, доколку 
БДП по жител во сите региони на земјата е иден-
тичен, а се зголемува кога се зголемува разликата 
помеѓу БДП по жител на регионите и просечниот 
БДП по жител на ниво на државата. 

Последниот податок за дисперзијата на регионал-
ниот БДП во Македонија се однесува на 2014 г., кога 
достигна вредност 30.3, што кога ќе се спореди со 
претходните три години укажува на зголемување 
на регионалните диспаритети, односно на неефи-

касност на политиките и мерките за рамномерен 
регионален развој во последниве години.

Ќе посочиме само уште два параметри за илустри-
рање на состојбите со развојот на планските регио-
ни во Македонија. Првиот се однесува на инвести-
циите во основни средства за 2015 г., од кој се забе-
лежува дека над 50% од инвестициите се остварени 
во Скопскиот регион; а покрај него, 

Југозападниот и Источниот имаат позабележителен 
удел во вкупните инвестиции во државата, поголем от-
колку нивниот удел во националниот БДП. Североис-
точниот има удел од само 2,4% од вкупните инвестиции 
во основни средства во државата. Тоа е продолжување 
на алармантната тенденција која е присутна веќе подолг 
период во државата. Во претходните пет години (2010-
2014) Скопскиот регион има кумулативен удел од 59,6% 
во вкупните инвестиции во основни средства во држа-
вата, Североисточниот има удел од 2,1%, а останатите 
шест плански региони помеѓу 5,3 и 7,6%.

2005
БДП, во 

милиони 
денари

Структура на 
БДП, РМ = 100%

БДП, по жител, 
во денари

БДП, по жител, 
МК =100

Р. Македонија 308.447 100 151.433 100

Вардарски 22.314 7 144.536 95

Источен 19.776 6 109.004 72

Југозападен 22.979 7 103.218 68

Југоисточен 23.885 8 138.871 92

Пелагониски 37.760 12 159.599 105

Полошки 22.856 7 74.023 49

Североисточен 13.148 4 75.652 50

Скопски 145.729 47 248.150 164

2011 2012 2013 2014

26.5 29.1 29.0 30.3

Извор: Државен завод за статистика  

Носењето на 
Законот за 

рамномерен 
регионален 

развој во 2007 
година беше, 

иако многу 
задоцнет, сепак 

еден од побит-
ните чекори за 
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Дисперзија на регионалниот БДП по жител 

Извор: „Одржлив развој, 2017“, Државен завод за статистика, јули 2017

Распределба на БДП по плански региони во РМ во 2005 г.
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Милиони денари Структура (%)

Реп. Македонија  133.254 100,0

Вардарски  8.750 6,6

Источен  13.075 9,8

Југозападен  13.540 10,2

Југоисточен  6.553 4,9

Пелагониски  10.215 7,7

Полошки  8.032 6,0

Североисточен  3.211 2,4

Скопски  69.878 52,4

Извор: Државен завод за статистика  

Вториот параметар за споредба на развојот на ре-
гионите покажува малку поинаква состојба. Вред-
носта на вкупните градежни работи извршени од 
деловни субјекти и индивидуални лица со текот на 
годините осцилира, во зависност од поголемите 
градежни зафати во разни делови од државата, но 
во последните десет години не се случило најраз-
виениот регион да има удел поголем од 50% во 
вредноста на национално ниво, за разлика од прет-
ходниот параметар. Дури, може да се види во след-
ната табела дека во 2007 г. вредноста на извршените 

градежни работи во Скопскиот регион била помала 
отколку во Полошкиот регион. 

Во десетте години кои се споредуваат овде, најраз-
виениот регион во Македонија напреднал во про-
сечниот БДП по жител (според паритетот на купов-
ната моќ) од 44% од просекот на ЕУ во 2005 година, 
на 51% од просекот на ЕУ во 2015 г., додека најмалку 
развиениот (Североисточниот) од 13% во 2005 на 
21% од просекот на ЕУ во 2015 г. 

Секако, податоците за БДП по глава на жител треба 
да се земат со мала резерва, знаејќи дека во Маке-
донија нема попис веќе 15 години. Според проце-
ните на некои демографи, тенденциите покажуваат 
дека најголем минус во населението последниве 
15 години имаат Пелагонискиот, Источниот и Југо-
западниот регион, кој може да изнесува и до 10% 
помалку жители во однос на 2002 г., кога беше 
спроведен последниот попис. Тоа би значело дека 
овие три региона, но и Вардарскиот, кој има висок 
индекс на стареење, реално, имаат малку повисок 
БДП по глава на жител. 

Уште еден недостаток на пресметувањето на реги-
оналниот БДП по глава на жител е тоа што најчесто 
во регионот каде што има највисоки плати, дел од 
додадената вредност се создава од работна сила 
која припаѓа на соседните региони (т.н. секојднев-
ни патувачи, или на англиски commuters). Можеби 
поради тоа имаме и чудна ситуација во однос на 
добиените вредности за БДП по глава на жител кај 
Полошкиот регион, со ниските 45% од национални-
от просек. 

ХАРТИЈАТА ТРПИ СÈ
Ако се навратиме повторно на потребата од плани-
рање на развојот врз база на реални и можеби по-
малку реални сценарија, какво што изгледа она што 
е претставено на почетокот од овој текст, ќе мора 
да констатираме дека последниве дваесетина годи-
ни македонските креатори на стратегии создадоа 
малку стратегии за развој на државата, а и тие кои 
ги креираа беа премногу оптимистички.6 На при-
мер, Стратегијата за регионален развој 2009-2019, 
се планираше според макроекономските политики 
на државата кои се насочени кон обезбедување на 
годишна стапка на раст од околу 6.5%, со што би се 
постигнало просечниот БДП по жител (според ПКМ) 
во Република Македонија да достигне 50% од про-
секот на ЕУ во 2019 г., најмалку развиениот плански 
регион во РМ да има БДП по жител не понизок од 
35% од просекот на ЕУ во 2019 г. и разликата во БДП 
по жител на најразвиениот и најмалку развиениот 
плански регион да не надминува 2.5 пати во 2019 г.

За жал, ваквите преамбициозни проекции не се 
остварија, и покрај тоа што голем дел од нив се 
правеа токму во периодот кога најголемите маке-
донски трговски партнери ги зафати големата фи-
нансиска криза, што неизбежно ќе имаше ефекти и 
врз македонската економија и поради тоа требаше 

6  Првиот ваков обид беше во 1997 година кога беше изготвена 
Националната развојна стратегија на Македонија од страна на 
Македонската академија на науките и уметностите. Подоцна 
следеше Националната стратегија за евроинтеграција на 
Република Македонија од 2004 година чие трето поглавје ја 
обезбедува основната рамка за целокупниот социо-економски 
развој на земјата за следниот среднорочен период. 

да бидат пореалистични. Ќе остане за-
бележано дека растот на БДП на држа-
вата беше најголем во 2007 (6.5%) и во 
2008 г. (5.5%). Потоа стрмоглаво падна 
и од периодот од 2009-2017 г. растот 
на БДП осцилира помеѓу 0 и 4%.

Во 2014 г. Владата, односно Минис-
терството за локална самоуправа, 
направи ревизија на Стратегијата за 
регионален развој при што наместо 
просечниот БДП по жител да достигне 
50% од просек на ЕУ, како што беше 
планирано во 2009 г., во новиот доку-
мент таа проекција е намалена на 42% 
од просекот на ЕУ. Наместо најмалку 
развиениот плански регион да има 
БДП по жител не понизок од 35% од 
просекот на ЕУ, со новиот документ се проектира 
тој параметар да биде намален на 26%. И наместо 
разликата во БДП по жител помеѓу најразвиениот и 
најмалку развиениот да не надминува 2,5 пати (како 
што се предвидуваше во стратегијата од 2009 г.), во 
2014 г. оваа разлика е намалена на 2,2 пати.7

Според последните податоци за БДП (за 2015 г.) пре-
зентирани погоре, тешко дека би можел некој да се 
осмели да прогнозира дека ревидираните таргети 
(особено првите два) ќе бидат остварени до 2019 г. 
Она што е долгорочно повредна добивка од првата 
стратегија за регионален развој (и претходно изгла-
саниот Закон за рамномерен регионален развој) е 
промоцијата на моделот на полицентричен развој, 
кој е фокусиран на намалување на диспаритетите во 
развојот помеѓу планските региони, што подразбира 
алоцирање на поголема поддршка кон помалку раз-
виените региони. Притоа, ниту еден плански регион 
не е изоставен од политиката за регионален развој, 
туку се настојува поддршката да биде во функција 
на намалување на диспаритетите помеѓу регионите, 
што повлекува повисока поддршка за регионите со 
пониско ниво на развој. Исто така, во Стратегијата се 
дефинирани приоритетите за развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби, кои согласно закон-
ската рамка, чинат посебна целна група во политика-
та за рамномерен регионален развој.8

Да се вратиме пак на иднината. Далеку е 2040 г., 
во која, нели, Македонија ќе стане дел од ЕУ, но 
поблиску е 2020 г., кога ќе можеме да оцениме дали 
ќе се оствари планот од Програмата на Владата за 

7 Стратегија за изменување и дополнување на Стратегијата 
за регионален развој на Република Македонија 2009-2019, 
Министерство за локална самоуправа, септември 2014

8 Стратегија за  регионален развој на Република Македонија 
2009-2019 година, „Службен весник на РМ“ бр. 119 од 30.09.2009 
година (Стр.3)

Извршени градежни работи, во илјади денари

2007 % 2015 % 2016 %

Реп. Македонија 22.258.526 100 41.209.648 100 45.649.933 100

Вардарски 942.246 4,2 4.158.385 10,1 4.029.044 8,8

Источен 811.578 3,6 4.176.346 10,1 4.419.336 9,7

Југозападен 3.140.527 14,1 5.386.551 13,1 7.533.461 16,5

Југоисточен 1.756.640 7,9 1.421.037 3,4 3.437.423 7,5

Пелагониски 1.635.286 7,3 4.788.052 11,6 3.973.857 8,7

Полошки 7.470.033 33,6 2.555.666 6,2 3.324.914 7,3

Североисточен 288.531 1,3 4.549.361 11 2.696.603 5,9

Скопски 6.213.685 27,9 14.174.250 34,4 16.235.295 35,6

Извор: Државен завод за статистика  

Најразвиениот 
регион во Маке-
донија напред-
нал во просеч-
ниот БДП по 
жител (според 
паритетот на 
куповната моќ) 
од 44% од про-
секот на ЕУ во 
2005 година, на 
51% од просекот 
на ЕУ во 2015 г., 
додека најмал-
ку развиениот 
(Североисточ-
ниот) од 13% во 
2005 на 21% од 
просекот на ЕУ 
во 2015 г. 

Инвестиции во основни средства, по региони, 2015 г.
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периодот 2017-2020, со кој се предвиде дека „Вла-
дата ќе ги воведе европските најдобри пракси и 
ќе ги зголеми годишните средства за рамномерен 
регионален развој од околу 4 на 80 милиони евра, 
со транспарентни механизми за рамномерна рас-
пределба на средствата од 1% од БДП (по плански 

региони и општини), со цел да се 
стимулира локалниот економски 
развој и да се намалат регионалните 
разлики. Воедно, Владата ќе ги реви-
дира овие механизми и ќе обезбеди 
нивна објективност и транспарент-
ност. Министерството за локална 
самоуправа ќе биде задолжено за 
следење на владините одлуки за 
инвестициони вложувања и ќе дава 
мислење од аспект на рамномерни-
от економски развој.“9

Хартијата трпи сè а од досегашните буџетски по-
литики на новата Влада (ребалансот на Буџетот за 
2017 г. и Буџетот за 2018 г.), се добива впечаток дека 
таа ќе биде малку повеќе посветена на оваа област 
во однос на претходната Влада, но повторно тоа 
нема да биде доволно за посериозно да се проме-

нат работите и ниту од далеку нема 
да ја задоволи законската обврска 
за издвојување на 1% од БДП за рам-
номерен регионален развој. Во нај-
новите макрекономски индикатори, 
БДП за 2017 г. ќе достигне околу 630 
милијарди денари (приближно 10 
милијарди евра), што значи 1% од 
БДП треба да изнесува 6.3 милијар-
ди денари (100 милиони евра). Во 
Буџетот за 2018 г., за рамномерен 
регионален развој се предвидени 
328.373.000 денари (околу 0,05% од 
БДП), што е зголемување во однос 
на 229.135.000 денари (околу 0,04% 
од БДП) што беа предвидени во 
Буџетот за 2017 г. Сепак, и доколку 
се случи завршните сметки да пока-
жат дека овие суми целосно се ре-
ализирани, тоа повторно е дваесет 

пати помалку од законската обврска. 

Во брошурата „Граѓански буџет 2018“, објавена од 
страна на Министерството за финансии, пак, се 
тврди дека 2.1 милијарди денари од Буџетот за 2018 
ќе бидат наменети за регионален развој, што прет-
ставува една третина од проектираниот 1% од БДП. 
Значи, ниту за регионален, ниту за рамномерен реги-
онален развој, нема да бидат издвоени 1% од БДП. 

9  Програма за работа на Владата 2017 – 2020, достапна 
на http://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/
ProgramaVlada2017-2020_08062017.pdf

ПОТРЕБНА Е ИСКРЕНОСТ И РЕАЛНОСТ
Инаку, од неколкуте јавни искажувања на оваа тема 
од страна на вицепремиерот Кочо Анѓушев, кој е 
претседавач на Советот за рамномерен региона-
лен развој во Владата, се добива впечаток дека и 
оваа извршна власт ќе тврди дека издвојува многу 
повеќе од 1% од БДП за поддршка на регионалниот 
развој, без стриктно да го почитува законски пред-
видениот 1% од БДП за рамномерен регионален 
развој, според методологијата по која трансферот 
на буџетските средства до осумте плански региони 
ќе се прави според коефициентот на нивниот раз-
вој. 

Со тоа се создава впечаток дека сегашната централ-
на власт ќе ја продолжи практиката на претходната 
власт во однос на пресметката на уделот на сред-
ствата за развој на регионите во БДП и ќе покаже 
дека ја преферира централизицијата во однос на 
децентрализацијата. Бидејќи разликата помеѓу 
политиките за регионален развој и политиките за 
рамномерен регионален развој се во тоа што со 
првите им се овозможува на централните власти да 
одлучуваат кои региони повеќе ќе ги помагаат (што 
може да значи дека некои „роднокрајни“ региони 
може да добијат и нови универзитети, автопатишта, 
аеродроми и сл.), а со вторите политики централ-
ните власти се обврзани да ги помагаат сите план-
ски региони во зависност од нивниот степен на 
развој (помалку развиените да бидат помогнати со 
повеќе средства) и да им овозможат на локалните 
власти да одлучуваат кои делови од регионите ќе 
ги помагаат (Советите на планските региони, како 
главни креатори на политиките за развој на регио-
ните, се составени исклучиво од градоначалниците 
на сите општини кои припаѓаат на регионот).

Во сегашната ситуација најголем дел од буџетските 
средства предвидени за рамномерен регионален 
развој (околу 17%) би требало да ги добие Северо-
источниот плански регион, бидејќи според класи-
фикација на планските региони по степенот на раз-
виеноста овој регион има индекс на развој од 0,63; 
а најмал дел (околу 7%) да добие Скопскиот регион, 
кој има индекс на развој од 1,51.10 Инаку, оваа кла-
сификација на планските региони по степенот на 
развиеноста треба да се ревидира во 2018 г. и не е 
исклучено да се донесе одлука да се дефинира пои-
наква методологија за пресметка на коефициентите 
на развој на регионите, во кој би можело да се вклу-

10  Развојниот индекс се утврдува како пондериран просек од 
економско-социјалниот и демографскиот индекс, при што двата 
индекси имаат подеднакво учество во креирањето на развојниот 
индекс. При определувањето на економско-социјалниот индекс 
како индикатори се користат: бруто-домашниот производ по 
жител, буџетските приходи по жител, растот на додадената 
вредност на нефинансискиот сектор и стапката на невработеност, 
додека демографскиот индекс се определува врз основа на 
природниот прираст на населението, коефициентот на стареење, 
салдото на миграции на 1000 жители и завршени студенти на 1000 
жители.  

чат и нови индикатори за калкулација на развојот 
на регионите. 

Секоја држава користи различни индикатори за ме-
рење на развојот на регионите, па сега е вистинско 
време да се проанализираат и други модели за оваа 
пресметка. Естонскиот модел, на пример, вклучува 
индекс поврзан со еколошката рамнотежа, што се 
добива преку пресметка на индикаторите за нивото 
на: загадување врз животната средина, употребата 
на природните ресурси, одржливата употреба на 
енергијата и создавањето и третманот на сметот. 
Или, попросто кажано, регионот кој троши повеќе 
енергија или прави поголемо загадување е пораз-
виен и, соодветно на тоа, ќе добие помалку пари од 
државниот буџет.

Во секој случај, следните неколку месеци ќе имаат 
критично значење за формулирање на следните 
среднорочни политики за развојот на регионите. 
Покрај новите индекси за развојот на регионите, 
наскоро треба да почнат подготовките и за новата 
десетгодишна национална Стратегија за региона-
лен развој (сегашната истекува во 2019 г.) и нови-
те петгодишни Програми за развој на планските 
региони (и тие истекуваат во 2019 г.). Тоа ќе биде 
можност за пореалистично и покритичко про-
мислување на состојбите во однос на ефикасноста 
на досегашните политики за развој на регионите и 
согледување на грешките во однос на нивните про-
ценки и реализации. 

Новата политика за рамномерен регионален раз-
вој треба искрено да му пристапи на проблемот 
со моноцентричниот развој, што не се надмина 
во последните десет години. На помалку развие-
ните региони итно им требаат инвестиции кои ќе 
го спречат губењето на највиталното население, 

почнувајќи од градење модерни предучилишни и 
училишни објекти, преку пристојна здравствена, 
културна, спортска и рекреативна, како и транс-
портна, енергетска и комунална инфраструктура. 
Североисточниот регион, како најне-
развиен регион според речиси сите 
параметри, има најитна потреба од 
покрупни инвестиции во инфраструк-
турата, социјалната и здравствената 
заштита, за да се спречи понатамош-
ното тонење во бесперспективност на 
младите и да се „одлепи“ како регион 
од европското дно по развој на ниво 
на плански региони.

Паметниот и одржлив раст и развој 
на европско тло подразбира висо-
ки вложувања во еколошки проекти, 
поттикнување на производство на 
здрава и органска храна, создавање 
софистицирани решенија за намалу-
вање на загадувањето, достапно и 
квалитетно образование за младите, 
доживотно учење, огромна поддршка 
на научните истражувања... На ниво на 
ЕУ веќе функционира една престиж-
на група на паметни (smart) региони, 
коишто се натпреваруваат во нудење иновативни 
решенија за проблемите што не можат или немаат 
волја да ги достават до сите поголеми или помали 
територијални единици политичките и бирократ-
ски државни апарати. 

Којзнае, може и ќе се изненадиме и ќе видиме дел 
од сегашните помалку развиени региони од Маке-
донија во ова друштво. Еве, да речеме, ако не по-
рано, барем до 2040 г.

Последниве 
дваесетина го-
дини македон-

ските креатори 
на стратегии 

создадоа малку 
стратегии за 

развој на држа-
вата, а и тие кои 

ги креираа беа 
премногу опти-

мистички.

Она што е долго-
рочно повредна 

добивка од пр-
вата стратегија 
за регионален 
развој (и прет-
ходно изгласа-

ниот Закон за 
рамномерен 

регионален 
развој) е промо-

цијата на моде-
лот на полицен-

тричен развој, 
кој е фокусиран 
на намалување 

на диспаритети-
те во развојот 

помеѓу плански-
те региони

Во брошура-
та „Граѓански 
буџет 2018“, 
објавена од 
страна на Ми-
нистерството за 
финансии, пак, 
се тврди дека 
2.1 милијар-
ди денари од 
Буџетот за 2018 
ќе бидат наме-
нети за регио-
нален развој, 
што претставува 
една третина од 
проектираниот 
1% од БДП. Зна-
чи, ниту за ре-
гионален, ниту 
за рамномерен 
регионален 
развој, нема да 
бидат издвоени 
1% од БДП. 
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На 20 ноември 2017 г. конечно беше органи-
зирана јавна дебата за Предлог-законот за 
измени на Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги, најавени како дел од Влади-
ниот план 3-6-9. Но, предложените измени се пар-
цијални и адресираат само мал дел од проблемите 
на кои укажуваше не само Извештајот на Прибе, 
туку и многу други анализи и истражувања спро-
ведени од домашни истражувачки организации и 
експерти. Од Владата нема одговор дали барањата 
за системски реформи упатени од домашните орга-

низации и експерти ќе се прифатат и кој и како би 
го координирал тој процес. 

Неодамна, како одговор на повикот јавно да се де-
батира за Планот 3-6-9, група невладини медиумски 
организации заедно со индивидуални истражувачи 
и експерти, до Владата упатија Барање за систем-
ски медиумски реформи1 во кое беше нагласено 
дека на медиумскиот сектор во Македонија му се 
потребни темелни реформски зафати за да ги над-

1 https://znm.org.mk/?p=3494 

СКИЦА ЗА НОВА 
МЕДИУМСКА ПОЛИТИКА

Снежана Трпевска*

Д-р Снежана Трпевска e експертка по медиумско право и медиумска политика. Нејзино поле на истражувачки интерес се правото, регулацијата и 
јавните политики на ЕУ во традиционалните медиуми, онлајн сферата и електронските комуникации.

мине огромните напластени проблеми. Тие зафати, 
се вели во Барањето, би требало да се спроведат 
низ два паралелни процеси: прво, итни измени на 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги, со цел да се решат неколку итни проблеми во 
медиумскиот сектор; и, второ, отворање дебата за 
подлабоки и долгорочни реформи што би воделе 
кон отстранување на сериозните аномалии во ме-
диумскиот сектор на кои со години укажуваат и ис-
тражувачите и новинарските организации. И двата 
процеси треба да течат низ отворена комуникација 
на надлежните државни институции со невладини-
от сектор. 

Бараните чекори, пред сè, се повикуваат на препо-
раките изнесени во Извештајот на групата европски 
експерти што ја предводеше Прибе,2 документот 
Итни реформски приоритети што Европската коми-
сија ги постави како обврски за Република Македо-
нија во процесот на решавање на политичката кри-

2 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/
news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_
the_senior_experts_group.pdf 

за,3 како и врз договорените точки во Пржинскиот 
договор, од 20 јуни 2016 г.4 Да се потсетиме, накусо, 
што бараше Прибе, што стои во Итните реформски 
приоритети, а што беше договорено во август 2016 
г., пред одржувањето на парламентарните избори. 

ШТО БАРАШЕ ПРИБЕ?
Извештајот на Прибе од јуни 2015 година иденти-
фикуваше алармантни недостатоци во медиумски-
от систем што сериозно ги попречуваат демократ-
ските процеси во земјава: нездрави врски помеѓу 
мејнстрим медиумите и највисоките владини функ-
ционери, финансиска нестабилност на јавниот сер-
вис и на приватните медиуми, несигурен работен 
статус и лоши услови за работа на новинарите, 
заплашување на новинарите и опкружување на 
страв кое поттикнува самоцензура. Во Извештајот 
на Прибе беа предложени низа препораки чие ре-

3 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_
en.pdf 

4 http://eeas.europa.eu/archives/delegations/the_former_yugoslav_
republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-
07-20_agreement_en.htm 
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ализирање бара системски приод и долгорочни 
мерки, пред сè, од Владата и од другите надлежни 
институции. 

Врз основа на Извештајот на Прибе, во јуни 2015 г. 
Европската комисија на Македонија  постави не-
колку обврски што требаше итно да се спроведат 
во медиумската сфера: деполитизација и рефор-
ми и на јавниот сервис, воспоставување строги и 
транспарентни правила во државното огласување 
низ медиумите, целосно олеснување на пристапот 
на новинарите до документите и информациите од 
јавните институции и воздржување на политичари-
те од поднесување тужби за клевета и навреда. Ва-
жно е овде да се нагласи дека Европската комисија 
тогаш извлече само четири точки како најитни пра-
шања што требаше да се решат во периодот кога на 
власт сè уште беше Владата на Груевски. Но, затоа 

пак, документот содржи една мош-
не битна реченица за темава што 
овде ја  анализираме: „Овие итни 
реформски приоритети мора да се 
гледаат во поврзаност со детални-
те препораки на Групата експерти 

за системските прашања на владеење на правото... 
кои целосно треба да се имплементираат.“     

Оттогаш, невладиниот медиумски сектор се само-
организираше и во многу пригоди јавно ги пови-
куваше политичките партии, а пред сè Владата, 
да го започнат процесот на медиумски реформи 
(итни и долгорочни) пред да се одржат нови пар-
ламентарни избори. Главната теза беше дека без 
слободни и непристрасни медиуми, нема слобод-
ни, демократски и фер избори, како што стои во 
Извештајот на Прибе. Се разбира, беше очекувано 
дека ВМРО-ДПМНЕ ќе го кочи овој процес, бидејќи 
на Груевски и на неговата партија медиумите им беа 
исклучително важна алатка во замајувањето на јав-
носта и пресметката со неистомислениците. 

Прашањето за медиумите секогаш „запнуваше“ во 
политичките преговори и, на крајот, со Пржино 2, 
се договорија некакви чудни привремени реше-
нија (на пример, ад хок комисија за набљудување 
на медиумите и уредник на МТВ предложен од опо-
зициската партија), што беа жестоко критикувани 
од невладините организации како преседан што 

Во Извештајот 
на Прибе беа 
предложени 

низа препораки 
чие реализи-

рање бара сис-
темски приод 
и долгорочни 

мерки, пред сè, 
од Владата и од 

другите надлеж-
ни институции.

ќе им направи дополнителна штета на медиумите и 
на новинарството во Македонија. Она, најважното, 
барањето за системски медиумски реформи (нагла-
сено во Извештајот на Прибе и во Итните рефор-
мски приоритети) беше оставено за новата влада, 
која ќе се формира по парламентарните избори во 
декември 2016 г.: „Четирите политички партии се 
обврзуваат да ја изменат медиумската легислатива 
во согласност со Итните реформски приоритети и 
Извештајот на Прибе, во рок од шест месеци по из-
борите.“

ШТО СОДРЖИ ПЛАНОТ 3-6-9? 
Што направи Владата на Заев во одговор на ба-
рањата на Прибе и Европската комисија? Самиот 
План 3-6-9, во делот за медиумите, не содржи ништо 
поврзано со системски медиумски реформи, иако е 
документ што го одредува правецот на реформите 
за наредните четири години и произлегува од Про-
грамата на Владата за 2017-2020 г. Дури, во самиот 
вовед, документот се повикува на погореспомнати-
те документи на Европската комисија, но и на до-
кументите и препораките на телата на Советот на 
Европа, ОБСЕ/ОДИХР и други документи и насоки. 
Се вели и дека Планот е резултат на консултациите 
со граѓанските организации, но во делот на меди-
умите се адресирани само неколку прашања, што, 
се чини, се одговор само на документот Итни ре-
формски приоритети.

Текстот содржи општа заложба на Владата да го 
ослободи медиумскиот простор од какви било ин-
ституционални или персонални влијанија (вклучи-
телно и финансиска зависност), да го засили и про-
фесионализира јавниот радиодифузен сервис и да 
ги отвори институциите за јавноста. Сите наведени 
мерки во точките што следуваат, вклучително и сто-
пирањето на комерцијалното огласување на Влада-
та, се сведуваат на изработка на прегледи, усвоју-
вање еднократни одлуки или краткорочни измени 
на делови од медиумската регулатива. Фокусот на 
сите реформски зафати, се чини, се законските из-
мени со кои треба да се изберат нови членови на 
регулаторното тело и на Советот на МРТ. 

Нема ништо спомнато во насока на тоа како да се 
подобри социо-економскиот статус на новинарите, 
како да се раскинат врските меѓу политичарите и 
медиумските сопственици или како, во иднина, да 
се развива медиумскиот пазар, со цел да се про-
фесионализираат медиумите и новинарството. Да 
не спомнуваме други посложени прашања: како да 
се обезбеди плурализам во различните медиумски 
сектори, како да се развива медиумската писме-
ност низ образовниот процес, со цел да се развива 
критичка свест кај граѓанството, како ќе се решава-

ат предизвиците што интернетот и новите техноло-
гии ги поставуваат за слободата на изразување и сл. 

Ако се погледне пресекот на ре-
ализација на мерките што самата 
Влада го направила на 15 ноември 
2017 г., ќе се види дека најголем 
дел од мерките се веќе исполнети: 
донесена е Одлука и на сите ин-
ституции им е укажано да го запрат 
државното рекламирање; на седни-
ца на Владата е усвоена Изјава, со 
која се дава поддршка на Етичкиот 
кодекс на новинарите и на саморе-
гулацијата; портпаролот на Владата 
одржал прес-конференција и ги 
објавил трошоците за рекламирање 
на Владата за периодот 2008-2015 г.; 
одржани се една јавна консултација 
и неколку средби на тема медиумски реформи, на-
правен е преглед на регистрирани случаи на фи-
зички и на вербални напади и притисоци врз нови-
нари; одржан е брифинг во Владата за новинари и 
уредници; во скратена постапка се усвоени измени 
на Законот со кои се укина радиодифузната такса, а 
за МРТ се определи финансирање од Буџетот во ви-
сина од 0,5%; и отворена е јавна расправа по пред-
лог-текстот на Законот за измени и дополнувања 
на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

Но, состојбата со медиумите не е многу променета. 
Гледаме дека некои од медиумските сопственици 
им дадоа нови насоки на своите ме-
наџери, а уредниците што сесрдно  
служеа на претходната власт ги сне-
ма од екраните. Истите новинари 
што до вчера правеа фаворизирач-
ки прилози за власта на ВМРО-ДПМ-
НЕ, сега се присетија на етиката на 
професијата и се трудат да покажат 
барем привидна неутралност. Но, 
можеби, само до моментот кога и на 
новата власт, која засега е во демо-
кратски залет, ќе  биде пријатно да 
слуша јавно пофалби и возбуда за 
своите потфати. Таа дури и не мора 
да посегне по медиумите, тие самите се толку на-
викнати да  служат на која било власт што ќе им 
дојде како „природно“ да си го возобноват прија-
телството.

КАДЕ Е „СТРАТЕГИСКИ ПРИОД“?
Групата експерти што ја предводеше Прибе во 
септември 2017 г. објави нов Извештај со  процена 
на сè што е направено во поглед на претходните 

Самиот План 
3-6-9, во делот 
за медиуми-
те, не содржи 
ништо поврзано 
со системски 
медиумски 
реформи, иако е 
документ што го 
одредува праве-
цот на реформи-
те за наредните 
четири години и 
произлегува од 
Програмата на 
Владата за 2017-
2020 г.

Истите новина-
ри што до вчера 
правеа фавори-
зирачки прило-
зи за власта на 
ВМРО-ДПМНЕ, 
сега се присе-
тија на етиката 
на професијата 
и се трудат да 
покажат барем 
привидна неу-
тралност.
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препораки и даде нови препораки. 
Нотирани се заложбите и позитив-
ните чекори на Владата, но гене-
ралната оцена е дека медиумите 
сè уште се среќаваат со истите 
проблеми со кои се справуваа во 
минатите години, односно сè уште 
се поврзани со политиката или се 
инструменти на моќни поединци. 
Потоа, детално се набројуваат про-
блемите со кои сè уште се соочува-
ат медиумите и новинарството во 

Македонија, при што најважните накусо може да се 
сублимираат во следните точки: 

• На пазарот постојат повеќе од 130 радио и те-
левизиски станици, коишто се, главно, поделени 
според политичка или етничка линија.  

• Печатените медиуми се под силен економски 
притисок. Нивниот број е мошне мал и, оттаму, 
загрозен е плурализмот во овој сектор. Потреб-
но е државата да воведе поттикнувачки мерки во 
вид на даночни и други олеснувања.  

• Новинарската професија сè уште страда од број-
ни проблеми: речиси нема истражувачко нови-
нарство поради страв, недостиг од ресурси и 
знаење; истражувачкото новинарство е често 
опструирано, со што граѓаните се спречени да 
добиваат објективни и разновидни информации; 
новинарите тешко доаѓаат до информации од ин-
ституциите; 

• Новинарите најчесто не известуваат според 
етичките стандарди, што го поткопува креди-
билитетот на професијата; работните услови на 
новинарите се сè уште многу лоши, платите се 
ниски, нема сигурни работни договори.

• Независноста на јавниот радиодифузен сервис и 
на медиумскиот регулатор се сè уште прашање 
за загриженост.

• Иако се известува за нападите, заканите и насил-
ството врз новинари, властите сè уште малку пра-
ват да ги пронајдат и да ги казнат извршителите, 
што создава клима на неказнивост.   

• Јавниот радиодифузер, МРТ, е сè уште во длабока 
криза и потребно е да се преземат итни мерки 
за да се реши финансискиот дефицит. МРТ се со-
очува со криза во раководењето, недоверба во 
јавноста, отсуство на транспарентност и на от-
четност. 

Се упатува и критика на тоа што приоритет на Вла-
дата е да го измени само Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, поради што и се нагла-
сува скептицизмот изразен од НВО-секторот за 
вистинската намера на Владата и за тоа дека проце-
сот досега беше избрзан и недоволно транспарен-
тен. Во самите препораки се вели дека, за да бидат 
кредибилни и одржливи, реформите треба да се 
одвиваат низ консултативен приод и да не се све-
дат само на 3, 6 и 9 месеци, како и дека за да се ре-
шат системските прашања, треба да се имплементи-
раат сите препораки, вклучувајќи ги и оние од 2015 
г., а за тоа Владата мора да обезбеди медиумските 
реформи да се дел на една добро планирана и се-
опфатна стратегија, заснована врз истражување и 
врз кредибилни, навремени и транспарентни кон-
султации со сите засегнати страни.

Не можеме да кажеме на што точно се должи из-
весната „глувост“ на луѓето во власта задолжени за 
реформските процеси за она што го бара невлади-
ниот сектор и експертската заедница. Велам „извес-
на“, бидејќи самиот План 3-6-9, всушност, се темели 
врз партнерството со граѓанскиот сектор, а пред-
лог-измените на Законот за ААВМУ беа сработени 
токму од невладиниот сектор, но во време кога се 
бараа итни интервенции во медиумските закони 
за да се овозможи слободна дебата во предизбо-
рието. Сега и времето и контекстот бараат нешто 
друго – сериозна анализа и аргументирана дебата 
и за приоритетните проблеми што би требало да се 
разрешат со предлог-измените и, особено, за круп-
ните аномалии во медиумскиот систем, кои нема да 
може да се надминат само со парцијални измени на 
медиумската легислатива, туку со цела низа хармо-
низирани легислативни и практични мерки во по-
веќе области. 

ПАРАДОКСОТ НА ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС
Веројатно малку луѓе би можеле точно да објаснат 
што опфаќа поимот „медиумска политика“, па дури 
и оние што ја истражуваат и ја анализираат меди-
умската област. Но, сигурно многумина би знаеле 
добро да ја опишат состојбата во која се наоѓаат 
медиумите и новинарство кај нас. Дури и би знаеле 
да ги наведат причините зошто е тоа така. Ќе  из-
несам овде едно тврдење кое, се чини, е само по 
себе толку очигледно што нема зошто да се троши 
време на негово докажување, а тоа е: состојбата во 
која денес се наоѓаат медиумите и новинарството е 
последица на отсуство на медиумска политика чија 
цел е да ја промовира слободата на изразување и 
да создаде услови за независно и професионално 
функционирање на медиумите и на новинарството. 
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Секако, јасно е дека отсуството на таква политика 
во последните десетина години беше резултат на 
свесна намера на ВМРО-ДПМНЕ медиумите да се 
претворат во политичка алатка за промоција на 
партијата на власт и за манипулирање со јавното 
мислење. Или, поточно кажано, таква политика по-
стоеше делумно на хартија, впишана во законите и 
во стратегиските документи, но само за да се задо-
воли формата пред меѓународното и домашното 
јавно мнение, а во заднината партијата на власт ги 
користеше сите можни методи и начини да ги де-
рогира медиумските закони и стратегиските цели. 
Сегашната власт даде јасна порака во јавноста дека 
ќе ги поддржува демократските вредности, незави-
сноста на медиумите и слободното новинарство, 
но не е доволно да се даде само заложба. Треба 
да се види, како што нагласува Прибе во вториот 
извештај, дали таа заложба ќе се преточи во прак-
тични мерки. Но, тоа ќе биде можно само ако на-
длежните институции имаат знаење, разбирање и 
политичка волја да изградат осмислена медиумска 
политика во Македонија што ќе води кон слободно 
и плуралистичко медиумско окружување.

Пред да скицирам какво знаење ни е потребно, 
односно кои чекори е неопходно да се преземат 

за градење нова медиумска политика, сакам да 
предупредам на еден парадокс. Имено, во денеш-
ната теорија се вели дека основната цел на една 
добро осмислена и сеопфатна медиумска политика 
е да обезбеди остварување на јавниот интерес во 
медиумската сфера. Овој поим често се спомнува 
и во документите и во дебатите, но тешко е да се 
дефинира или да се разграничи што, точно, е јавен 
интерес. Но, и кога би постигнале договор за тоа 
кои прашања поврзани со работата на медиумите 
се од јавен интерес, уште потешко е тој да се оства-
ри во реалноста, имајќи предвид дека медиумскиот 
простор бил постојано „окупиран“ од различни ин-
тереси што се затскривале зад маската на јавниот 
интерес. Генерално, во демократското општество 
медиумите се предмет на интерес на различни 
субјекти: власта, политичките пар-
тии, бизнис-секторот и граѓанското 
општество. Сите тие во медиумите 
гледаат средство за артикулација на 
своите интереси, или закана за ост-
варување на поставените цели. Но, 
главниот парадокс во креирање-
то на медиумската политика е што 
токму власта, која е задолжена да се 
грижи за дефинирањето и за спро-
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да кажеме на 
што точно се 

должи извесна-
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ведувањето на јавниот интерес, е меѓу факторите 
што најмногу се обидувале да ги „употребуваат“ ме-
диумите за свои цели.

Како, тогаш, да се надмине тој парадокс? 
Теоретичарите што се занимаваат со полето на јав-
ните политики сметаат дека сите други постоечки 
интереси во општеството најпрво мора да се иден-
тификуваат и да се балансираат низ процесот на 
градење на политиките, но јавниот интерес треба 
да се стави во преден план. Според тоа, целта на 
политиката која се залага за остварување на јавни-
от интерес во медиумската сфера е да најде начин 
што ќе им помогне на медиумите да останат надвор 
од влијанието на власта, од политичките партии и 
од економските центри на моќ, а истовремено ќе 
им служат на интересите на јавноста и на граѓан-
ското општество. Затоа, транспарентноста и инклу-
зивноста на процесот на градење на политиките е 
од клучна важност за да се постигне балансирање 
на интересите меѓу сите засегнати страни, кои низ 
тој процес треба заеднички да ги согледаат и да се 
договорат за прашањата од јавен интерес.

ГРАЃАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА И МЕДИУМСКИ 
ПЛУРАЛИЗАМ
Медиумската политика што во фокусот го става јав-
ниот интерес треба, првенствено, да заштитува и да 
поттикнува две клучни вредности: граѓанската пар-
тиципација и медиумски плурализам. Граѓанската 
партиципација се опишува како учество на инфор-
мирани граѓани во општествените процеси, што 
подразбира потреба од циркулирање на мноштво 
различни гледишта во јавна сфера, достапни на што 
е можно поширок круг луѓе. Оттаму, медиумскиот 
плурализам сфатен во најширока смисла на збо-

рот – како можност за пристап на 
граѓаните до различни видови ме-
диуми и содржини и како можност 
за учество во нивното создавање – 
станува предуслов за реализирано 
граѓанство.     

Поимот „медиумски плурализам“5 
е концепт што уште од 2007 г. е во 
фокусот на интерес на европската 

медиумска политика, и сè почесто, покрај слобода-
та на изразување, се нагласува како една од клучни-
те вредности во градењето на медиумските полити-
ки. Поимот медиумски плурализам се сфаќа мошне 
сложено, опфаќајќи политичка, културна, географ-
ска, структурна и содржинска димензија. Сите овие 
димензии ги сублимираат целите на европската 
медиумска политика изразени во многу различни 
документи, стратегии и мерки на Европската коми-

5 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-
freedom-and-pluralism 

сија, Советот на Европа и други меѓународни орга-
низации. Поради конвергенцијата и технолошкиот 
развој, политиките во медиумската сфера веќе се 
испреплетуваат со политиките во комуникациската 
сфера и бараат холистички пристап на сите јавни 
институции и актери.

По големата студија објавена од Европската ко-
мисија во која се дефинираат различните димен-
зии на овој поим, веќе четврта година по ред се 
спроведува и процена на медиумските политики и 
ефектите врз развојот на медиумскиот плурализам 
во поголем број европски земји. Компаративната 
студија (Media Pluralism Monitor6) за потребите на 
Европската комисија ја спроведува Центарот за 
медиумски плурализам од Фиренца, а се однесува 
на ризиците за медиумскиот плурализам во четири 
негови димензии: Базичната заштита, Плуралноста 
на пазарот, Политичката независност и Социјална-
та инклузивност. Првпат оваа година во студијата 
беше вклучена и процената на медиумскиот плура-
лизам во Македонија. Резултатите ќе бидат објавени 
на почетокот од следната година и можат да се ис-
користат како основа за дебата за новите медиум-
ски политики. 

Во овој контекст, ќе ја искористам структурата на 
оваа студија, за да ги скицирам областите и цели-
те на медиумската политика што треба да се земат 
предвид во развојот на медиумскиот сектор и да 
дадам мое согледување за тоа во која мера овие 
цели се досега реализирани во Македонија.    

Во Базичната заштита, политиката досега се све-
дуваше на уставните и на законските гаранции за 
слободата на изразување, но најголемиот проблем 
беше примената на овие гаранции во практиката. 
Најмалку е направено во зајакнувањето на статусот и 
сигурноста на новинарската професија, а единствена-
та точка во која целите се во поголема мера испол-
нети е обезбедувањето технички пристап на попула-
цијата до радиодифузните медиуми и до интернет.

Најлоша е состојбата во доменот на Пазарниот плу-
рализам. Иако формално се почитуваат барањата 
за транспарентност на сопственоста (пред сè, во 
аудиовизуелниот сектор), многу медиуми се во 
сопственост на поединци од политиката и од биз-
нисот кои никаде не фигурираат, а вршат огромно 
влијание. Економската положба на сите медиумски 
сектори, со исклучок на телевизиите на национал-
но ниво е многу лоша. Пазарот е раситнет, нема до-
волно средства и услови за професионализација. 
Печатените медиуми речиси исчезнуваат, а онлајн 
медиумите, иако ги има многу, одвај преживуваат.    

6 http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/ 

И за доменот Независност од политиката важи дека 
малку е направено законските гаранции да се спро-
ведат во практика. Тоа е, секако, резултат пред сè на 
лошата економска положба на приватните медиуми, 
односно на неизвесното и нередовно финансирање 

на јавниот сервис. Прекинувањето на практиката на 
државното рекламирање, секако е позитивен чекор, 
но недостасуваат мерки на поддршка на плурали-
змот, особено за медиумите што одвај успеваат да 
преживеат на пазарот. 

Поимот медиум-
ски плурализам 
се сфаќа мошне 

сложено, оп-
фаќајќи поли-

тичка, културна, 
географска, 

структурна и 
содржинска 

димензија. 

Димензија на 
медиумската 

политика

Цели на 
медиумските 

политики
Дали се досега адресирани овие цели во медиумската политика?

Базична 
заштита

Заштита на 
слободата на 
изразувањето

Делумно. Гаранциите се вградени во Уставот и во законите, но 
недостасуваат специфични анализи на правните механизми за 

заштита на слободата на изразување, особено на интернет. 

Заштита на 
правото на 
пристап до 

информации

Делумно. Ова право е гарантирано во Уставот и во посебен 
закон, но јавните институции сè уште не се доволно отворени 

за новинарите и за граѓаните.  Постои и Закон за заштита на 
укажувачите, но нивната заштита во реалноста е многу слаба.  

Заштита на 
новинарската 
професија и 
стандарди

Речиси воопшто. Новинарите сè уште се предмет на закани, 
навреди и насилство. Работните услови се исклучително лоши и 

несигурни, а платите мошне мали. 

Независност и 
ефикасност на 
регулаторното 

тело

Делумно. Процедурата на именување сè уште не обезбедува 
стручност и независност. Регулаторот нема овластувања 

да изрекува санкции за говор на омраза. Многу одлуки на 
регулаторот не биле ослободени од политички и други 

влијанија. 

Универзален 
досег на 

традиционалните 
медиуми и пристап 

до интернет

Во голема мера. Јавниот сервис и приватните медиуми 
досегнуваат до најголем дел од населението. Постојат повеќе 

понудувачи на интернет-услуги. Постојат законски гаранции за 
неутралност на мрежата.

Плурализам на 
пазарот

Транспарентност 
на медиумската 

сопственост

Делумно. Законот за ААВМУ содржи одредби за транспарентност, 
но сопственоста на повеќе медиуми е сепак во рацете на 

скриени сопственици поврзани со политиката. 

Спречување 
хоризонтална 

концентрација на 
сопственоста

Речиси воопшто. Законот за ААВМУ содржи одредби, но тие се 
застарени и не соодветствуваат на новото технолошко окружување. 

Пазарот е фрагментиран, можностите за окрупнување и развој 
на професионални медиуми се ограничени. Печатените медиуми 
се соочуваат со економски притисок и нивниот број драстично е 

намален.    

Спречување 
дијагонална  

концентрација 
и нефер 

конкуренција

Речиси воопшто. Законот за ААВМУ содржи застарени и нејасни 
одредби. Одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата 

речиси не се применуваат во медиумскиот сектор. 

Спречување на 
влијанието на 

сопствениците и 
огласувачите врз 

содржините

Речиси воопшто. Не постојат механизми за заштита на 
новинарите во случај на промена на сопственоста или 

уредувачката политика на медиумот. Постојат одредби во 
Етичкиот кодекс за заштита на новинарите од комерцијални 

влијанија, но новинарите известуваат најчесто според 
комерцијалните интереси на сопствениците.

Економска 
одржливост на 

медиумите

Речиси воопшто. Развојот на медиумските сектори беше стихиен. 
Политиката на медиумскиот регулатор на постојано доделување 

лиценци за ТВ речиси ги уништи другите медиумски сектори. 
Пазарот е фрагментиран и нема доволно средства за опстанок 

на сите медиуми. Со добивка работат само телевизиите на 
национално ниво, а приходите во целиот ТВ-сектор опаѓаат. 

Секторот на радиото се одржува на ниско ниво, а печатените 
медиуми се во константно опаѓање. Медиумите во онлајн 

секторот одвај преживуваат. Државното огласување со години 
го нарушуваше пазарот и ги доведуваше медиумите во целосна 

политичка зависност од партијата на власт.   
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Независност 
од политиката

Политичка 
независност на 

медиумите

Речиси воопшто. Законот за ААВМУ содржи одредби за конфликт 
на интерес меѓу сопствениците и политичарите, но тие беа во 
постојана поврзаност преку поврзување на финансиските и 

политичките интереси. Не постојат никакви заштитни механизми 
за спречување на политичките влијанија во другите медиумски 

сектори.  

Уредувачка 
автономија

Речиси воопшто. Законот за медиуми и Законот за ААВМУ 
содржат генерални одредби со кои се гарантира уредувачката 

автономија, но тие во практиката воопшто не се почитуваат. 
Уредувачките содржини сè уште се под силно влијание на 

политиката.

Медиумите и 
изборниот процес

Речиси воопшто. За време на кампањата за парламентарните 
избори во декември 2016 г. до извесна мера беше обезбедено 

балансирано известување на јавниот сервис и во кус временски 
период на поголемите приватни ТВ-станици. Но, законските 

одредби и мерките на привременотo тело и медиумскиот 
регулатор не се почитуваа во периодот непосредно пред 

изборите и, особено, во периодот по изборите, во месеците 
пред изборот на новата влада.    

Правична 
распределба 
на државните 

ресурси и 
поддршка на 
медиумскиот 

сектор

Делумно. Државното рекламирање што со години се користеше 
за политичко влијание врз медиумите е укинато. Но, нема мерки 
на поддршка за медиумските сектори, кои не можат да опстанат 

на пазарот. Нема други соодветни мерки за поттикнување на 
содржинската разновидност. Јавниот сервис не ги распределува 

соодветно средствата наменети за програми од независни 
продуценти.   

Независност, 
управување 
и одржливо 

финансирање 
на јавниот 

радиодифузен 
сервис (ЈРС)

Речиси воопшто. Процедурите за избор на членовите на Советот 
и на менаџментот на МРТ не обезбедуваат независност од 

политички влијанија. Советот не го претставува граѓанското 
општество во целина. Финансирањето на ЈРС од средствата 

од Буџетот сè уште не обезбедува доволно средства за негово 
независно функционирање и развој. Не постојат внатрешни 

анализи на ЈРС за тоа колку средства му се потребни. Законот не 
обезбедува доволно гаранции дека средствата од Буџетот нема 

да се користат како облик на влијание врз ЈРС.   

Социјална 
инклузивност

Пристап на 
немнозинските 

заедници до 
медиумите

Делумно. Законот за ААВМУ им гарантира на немнозинските 
заедници пристап до програмите на јавниот сервис, но помалите 

заедници имаат малку време и се соочуваат со недостиг од 
ресурси. Пристапот на помалите заедници до приватните 

медиуми е мал. 

Пристап до 
медиумите на 
локалните и 

регионалните 
заедници

Речиси воопшто. Локалните и регионалните медиуми имаат 
технички пристап до платформите, но тие се соочуваат со 

огромен економски притисок и одвај опстануваат. Не постојат 
никакви политики или механизми за поддршка на непрофитниот 

медиумски сектор. 

Пристап до 
медиумите на 

лицата со оштетен 
слух и вид 

Делумно. Медиумскиот регулатор донесе Програма и спроведе 
истражување. Законот за ААВМУ содржи обврска само за јавниот 
сервис, но не и за комерцијалните медиуми. Одредбите речиси 

не се применуваат.

Пристап на жените 
до медиумите

Речиси воопшто. Јавниот сервис нема политика за родова 
рамноправност. Учеството на жени на раководни позиции во ЈРС 

и во приватните медиуми е мало.

Медиумска 
писменост

Делумно. Медиумскиот регулатор донесе Програма, спроведе 
истражување и креираше мрежа. Постојат неколку иницијативи 

на невладиниот сектор за развивање критичка свест кај 
граѓаните. Но, медиумската писменост не е дел на формалното 

образование. 

Во доменот на Социјалната инклузивност во меди-
умската сфера, плурализмот е најмногу загрозен 
на локално и на регионално ниво. Поради лошата 
економска состојба во која се наоѓаат локалните и 
регионалните медиуми, граѓаните малку се инфор-
мирани за настани од локално или од регионално 
значење. Речиси никаков напредок нема во непро-
фитниот сектор, а правата на пристап до медиумите 
на помалите јазични заедници во земјава се значи-
телно намалени. Во поглед на Медиумската писме-
ност и правата на лицата со оштетен слух и вид се 
остварени одредени почетни чекори, што најмногу 
се должи на иницијативите на медиумскиот регула-
тор и на невладиниот сектор.

СЛЕДНИТЕ ЧЕКОРИ?
Но, да се вратиме на почетокот од овој текст: на де-
батата одржана на 20 ноември 2017 г., претставници-
те на актуелната власт ги опишаа предлог-измените 
на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги како резултат на потребата од надминување 
на претходната долгогодишна хаварија во меди-
умскиот простор. Тие, исто така, најавија дека Вла-
дата е целосно посветена на создавање услови за 
целосна независност во медиумската сфера и дека 
дебатата со медиумските работници нема да завр-
ши со усвојувањето на измените. Дури, има идеја и 
да се формира работна група, која би се состанува-
ла еднаш месечно и би работела на детектирање и 
решавање на тековните проблеми.    

Според тоа, ништо од она што Прибе го кажа за 
стратегискиот приод и за системските проблеми не 

е содржано во овие најави. Како што се чини, сè ќе 
се сведе на ад хок дебати и детектирање на тековни 
проблеми. Но, градењето на јавните политики во 
која било сфера не може да се потпре на „чат-пат“ 
дискусии за тековните проблеми. Секој што барем 
малку сериозно ја сфаќа сферата на јавните по-
литики, знае дека тие не се градат без претходно 
спроведени анализи и без да се поткрепени со се-
опфатни и веродостојни податоци. Во медиумскиот 
сектор, една таква анализа би требало да одговори 
на прашањето за социјалните и за политичките ус-
лови што ја поттикнуваат  инструментализацијата 
на медиумите и за механизмите што во други (де-
мократски понапредни) земји се користат за да се 
спречи оваа појава. 

Во моментов, таква анализа се спроведува во Црна 
Гора, по барање на тамошното Министерство за 
европски интеграции, со цел да се скенира вкуп-
ната состојба на медиумскиот пазар и да се напра-
ви пресек на законодавството и на капацитетот на 
институциите и на другите актери за надминување 
на напластените проблеми во медиумскиот сектор 
во таа држава. Анализата на која работат шест меѓу-
народни експерти, потоа, ќе им послужи на црногор-
ските власти како референтен документ во процесот 
на преговорите за членство во Европската комисија. 

Зошто и нашите власти не би покажале подготвеност 
низ еден таков процес да влезат во костец со „хава-
ријата во медиумскиот простор“ на Македонија? 

Во делот на медиумите, Владата ќе гради партнерство со асоцијациите и со граѓанскиот сектор, со цел да го 
ослободи медиумскиот простор од какви било институционални или персонални влијанија, вклучително 
и финансиска зависност. Владата го стопира комерцијалното рекламирање, ќе го зајакне и целосно ќе го 
професионализира јавниот радиодифузен сервис и ќе ги отвори сите информации за јавноста што се од 
јавен карактер и јавен интерес. 

• Усвојување изјава за изразување силна политичка волја и поддршка од Владата и од институциите за 
континуирана примена на Етичкиот кодекс за медиумско известување

• Донесување Одлука на Владата за стопирање со владини реклами на комерцијалните радиодифузери 
(со исклучок на социјални медиуми) и пренесување на комуникацијата со граѓаните преку јавниот 
радиодифузен сервис

• Објавување на сите трошоци за рекламирање на Владата и објаснување на критериумите за избор на 
медиумите за периодот 2008-2017, во форматот доставен од Европската комисија 

• Одржување јавна консултација со медиуми, медиумски здруженија и граѓански организации

• Подготвување предлог-измени на Закон за медиуми и Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
кои ќе овозможат примена на Етичкиот кодекс за известување во и вон изборите, како и за зајакнување 
на независноста и капацитетот на медиумскиот регулатор и јавниот радиодифузен сервис 

• Подготвување предлог-измени на законска регулатива, кои ќе обезбедат избор на членови на Советот 
на Агенцијата за аудио визуелни и медиумски услуги (ААВМУ), врз основа на заслуги 

• Подготвување преглед на сите досегашни случаи на физички и на вербални напади и притисоци, говор 
на омраза и сл. врз новинарите 

• Одржување неделен брифинг на Владата со медиумите

Ш Т О  Д О С Л О В Н О  С Е  В Е Л И  В О  П Л А Н О Т  3 - 6 - 9?
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По смената на власта по 11 години владеење 
на коалициите предводени од ВМРО-ДПМ-
НЕ, секторот енергетика е еден од оние каде 

што се потребни темелни реформи. Во изминатата 
деценија фокусот беше ставен исклучиво врз фосил-
ните горива и, до некаде, врз големите хидроцентра-
ли, со многу мал, занемарлив акцент на обновливите 
извори на енергија и енергетската ефикасност. 

Скандалите со корупција, пак, укажаа на сериозна-
та потреба од реформи, кои ќе одат во прилог на 
зајакнување на отчетноста и транспарентноста во 
овој сектор, кој сè уште се прима како затворен за 
јавноста.

Порано, Македонија важеше за една од најнапред-
ните држави во енергетските реформи што започ-

ЕНЕРГЕТИКАТА 
ПОМЕЃУ БИЗНИС 
И ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС

Соња Ристеска*

М-р Соња Ристеска е истражувачки и менаџмент координатор во Аналитика тинк тенк.

наа со приклучувањето кон Енергетската заедни-
ца во 2005 г., за сето тоа со текот на годините да 
се влоши и да кулминира со неисполнување и на 
основите обврски преземени со самото членство, 
а тоа е целосната либерализација на пазарот на 
електрична енергија. Ова се само дел од горливите 
проблеми кои чекаат на решавање. 

Енергетскиот сектор во Република Македонија сè 
уште се карактеризира со затвореност и недовол-
но вклучување на јавноста, што е делумно резултат 
на наследството од минатото кога фокусот беше 
ставан врз централизиран енергетски систем ба-
зиран на неколку големи термоцентрали, со цел да 
се произведе доволно електрична енергија за го-
лемите потрошувачи како железарите. Но, ваквата 
затвореност делумно беше и резултат на начинот 
на кој функционира институционалната поставе-
ност во Македонија каде што во самите институции 
изостанува механизам и нема традиција за соработ-
ка со јавноста. Со оглед на тоа што транзицијата во 

енергетскиот сектор сè уште трае (приватизација 
на ЕСМ во 2006 г.; отворање на пазарите со елек-
трична енергија и гас, што оди бавно; имплемента-
ција на ЕУ-директиви преку Енергетската заедница 
итн.) проблемите што се провлекуваат низ овој 
сектор се неизбежни и во голем број. Долгорочни-
те стратегии и изборот на опции за ефикасност и 
диверзификација на ресурсите често не се правил-
но развиени и како резултат на одредени приватни 
бизнис-интереси во енергетскиот сектор.

Оттука, анализата ќе се фокусира 
токму на тоа што  претстои на но-
вата Влада во енергетиката и што 
треба да се направи, односно што е 
преземено како обврска со самото 
аплицирање за членство во ЕУ, но 
и со членството во Енергетската 
заедница и потпишувањето на Па-
рискиот климатски договор, како и 
кои се предизвиците и кочниците 

Долгорочните 
стратегии и из-
борот на опции 
за ефикасност 
и диверзифи-
кација на ре-
сурсите често 
не се правилно 
развиени и 
како резултат 
на одредени 
приватни биз-
нис-интереси 
во енергетскиот 
сектор.
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за да се оствари тоа. Ќе се обидеме 
да ги осветлиме стратегиските оп-
ределби на Македонија и тоа дали 
конечно земјата ќе тргне кон одрж-
лива „зелена“ иднина или повторно 
ќе се фокусира врз јагленот? 

Понатаму, ќе се осврнеме на горливото прашање 
на енергетската сиромаштија, што воопшто не е ни 
ставено на разгледување пред засегнатите инсти-
туции. Ќе ја проанализираме зависноста од увозот 
на енергенси и како тоа влијае врз безбедноста на 
државата, особено преку влијанието на Русија во 
овој сектор, што не се очекува да се намали, иако 
се смени власта.

КОИ СЕ ОТВОРЕНИТЕ ПРАШАЊА?
Поради различни причини, но и комплексноста 
на самиот енергетски систем и мноштвото актери 
во него, од приватните, до државните чинители, за 
решавање останаа приличен број проблеми, какви 
што се: 

• Недоволни инвестиции во нови капацитети;1

• Нееднакво имплементирање мерки за енергет-
ска ефикасност низ територијата на државата 

1 Во изминатата декада освен реновирање, отворени се само два 
нови капацитета: ХЕЦ Св. Петка и ВП Богданци. http://www.elem.

com.mk/ 

– нема точна статистика за тоа колку од станбе-
ниот фонд до сега е енергетски реновиран, иако 
според Енергетската заедница стапката на им-
плементација на мерките треба да достигне 9% 
во 2018 г.;

• Енормно загадување, каде што најголемиот про-
цент загадувачи се од енергетскиот сектор;2

• Корупција во секторот – постојат неколку случаи 
со наводна корупција, но нема ниту една пресуда 
за таков вид предмети;

• Проблеми со транспарентноста – од необјаву-
вање годишни извештаи, до ниту еден ревизор-
ски извештај објавен од која било институција/
државна компанија во секторот енергетика до 
2017 г.;3

• Целосната зависност од Русија во секторот за 
снабдување со гас,4 како и уште во 2013 г. укина-

2 Трет национален план за климатски промени, Министерство за 
животна средина и просторно планирање, http://www.unfccc.org.
mk/content/Documents/TNC_MK_draft.pdf  

3  Ристеска Соња, Аналитика, Состојбата во секторите транспорт 
и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на 
реформските процеси, http://www.analyticamk.org/images/2017/
transport-i-energetika.pdf, април 2017 г.

4 Руската (гасна) врска, како Македонија ги склучуваше 
договорите, http://www.analyticamk.org/mk/produkti/studii/753-
ruskata-gasna-vrska-kako-makedonija-gi-sklucuvashe-dogovorite 

Македонија 
произведува 

пропорцио-
нално помалку 

електрична 
енергија од 

сонце од „сту-
дената“ север-

на Данска, на 
пример.

тата опција општините сами да се гасифицираат;5

• Нестабилна енергетска безбедност – зависност 
од увоз,6 немање доволно домашно производ-
ство, преголема енергетска интензивност;7

• Неискористени потенцијали во обновливи изво-
ри. Македонија произведува пропорционално 
помалку електрична енергија од сонце од „студе-
ната“ северна Данска, на пример;8

• Нерешениот проблем со огромната енергетска 
сиромаштија во државата, што не ги опфаќа офи-
цијално само оние граѓани што се под официјал-
ниот праг на сиромаштија, туку и луѓе со редовни 
приходи, како пензионери или повеќечлени се-
мејства.9

Секако, прикажаните проблеми бараат огромен 
труд и многу години посветено работење, што е да-
леку од ограничувањата произлезени од еден чети-
ригодишен изборен циклус. Но, нивното правилно 
идентификување и стратегиско планирање ќе по-
могне за нивно побрзо решавање. Стратегискиот 
пристап и поставувањето цел, со одговарање на 
прашањето каква енергетска иднина сакаме за Ре-
публика Македонија, е првото што треба да го реши 
новата власт. Што се однесува до конкретните мер-
ки што треба да се преземат, важно е да се напоме-
не дека енергетиката не влезе во Планот 3-6-9 на 
новата Влада, иако еден од најголемите проблеми 

5 Стојиловска Ана, Ристеска Соња, Аналитика, Анализа на Законот 
за изменување и дополнување на Законот за енергетика од мај 
2013

6 Во 2016 г. Македонија увезла дури 65% од вкупно потребната 
енергија (гас, струја, нафта итн). Извор: ДЗС: Енергетски биланси 
2016 г., број 6.1.17.81, година LV, 20.10.2017 г. 

7 Енергетска интензивност на економијата. За 2015 г., просекот 
на ЕУ-28 бил 120 кг нафта еквивалент по 1000 ЕУР додека за 
Македонија двојно поголем 336.3 кг нафта еквивалент по 1000 
ЕУР. Извор: Еуросат: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1 

8 Македонија, споредена со повеќето земји од ЕУ, е на многу 
ниско ниво на производство од сончевата енергија (само 
1.715 ктое), па така дури и земји како Данска, кои се сосем на 
северот во Европа, имаат поголемо производство на електрична 
енергија од сонце, во споредба со јужноевропската Македонија.  
Поголемо искористување на сонцето – како од пасивни 
потрошувачи до активни произведувачи на електрична енергија, 
http://respublica.edu.mk/blog/2017-10-27-11-36-45 

9  Слично како и во другите земји, повеќето од домаќинствата се 
одлучија да го намалат животниот простор што се грее во зима, 
од просечните 85 m², на 70 m². 40% од градбите немаат изолација, 
а 13% имаат изолација само на ѕидовите и тоа според различни 
стандарди. Ова, комбинирано најмногу со греење на печки 
што користат огревно дрво (47%) или пак електрични греалки 
(18%), укажува на високо ниво на неефикасност и недомаќинско 
трошење и губење на топлинската енергија. Просечното 
посетено домаќинство троши 5,295 kWh електрична енергија, 
споредено со националниот просек од 5,423 kWh. Робиќ Славица, 
ДООР, СЕЕ СЕП проект, „Енергетска сиромаштија во Југоисточна 
Европа, преживувајќи го студот“, http://www.analyticamk.org/
images/Files/redflag16-mac-web_4e42a.pdf, стр. 12. 

во Македонија, на пример, е токму загадувањето10. 
Оттука Владата треба да го вклучи овој сектор во 
итните реформски процеси, бидејќи иако рефор-
мите бараат многу време за им-
плементација и, најчесто, странска 
финансиска помош, колку порано 
се започне со работа, толку побрзо 
ќе можат да се видат придобивките 
од реформите. 

На повидок сè уште не гледаме 
нова стратегија за енергетскиот 
сектор. Пред неколку години изле-
зе првиот драфт од „Стратегијата за 
енергетика до 2035 г.“, но таа сепак 
не се усвои. Во Македонија нема 
стратегиски пристап за прашањето 
дали државата, конечно, ќе започне 
со декарбонизацијата на општест-
вото, односно со напуштањето на фосилните гори-
ва како примарен енергенс за добивање финална 
енергија или ќе остане да користи јаглен, нафта и 
сл. Сепак, податоците одат кон тоа дека поради не-
достигот на јаглен, односно лигнитот што е со мно-
гу помала калорична вредност и е помалку квали-
тетен од јагленот, производството опаѓа од година в 
година, а она од сончевите централи се зголемува. 

„Така, според енергетските биланси што ги објаву-
ва Државниот завод за статистика, електричната 
енергија од сонце за само три години е зголемена 
од 1.173 GWh во 2012 г. вкупно примарно произ-
водство, на 22.599 GWh во 2015 г. Секако, овие ги-
гават-часови би се зголемиле со директно вклучу-
вање на домаќинствата во производството на 
електрична енергија, но за тоа најпрво се потребни 
измени во Законот за енергетика. За разлика од 
сончевата енергија, производството на електрична 
енергија од термоцентралите значително опаѓа низ 
годините. Така, од 4920 GWh произведени во 2012 
г., во 2015 г. се паднати на 3434 GWh.  Ова е уште 
еден показател зошто ваквата мерка е потребна за 
Македонија.“11 

Од сите термоцентрали изградени во Македонија, 
во моментов функционира само РЕК Битола, додека 
ТЕЦ Неготино е „ладна резерва“, а ТЕ Осломеј не ра-
боти поради немањето јаглен. Друг капацитет што 
работи е Енергетика, којашто работи на гас.12 Ова е 
само уште еден показател за итноста на ситуацијата 

10 Светска банка, http://web.worldbank.org/archive/website01354/
WEB/0__CO-43.HTM 

11 Ристеска Соња, „Поголемо искористување на сонцето – 
како од пасивни потрошувачи до активни произведувачи на 
електрична енергија“

12  АД ЕЛЕМ, Термоенергија, http://www.elem.com.mk/?page_
id=110 
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со примарното производство на енергија во Ма-
кедонија и потребата новата власт стратегиски да 
му пристапи на проблемот и да ги искористи по-

тенцијалите што ги има државата од 
аспект на соларната енергија.

ПАРИСКИОТ ДОГОВОР Е ОБВРСКА 
Исто така, Македонија конечно го 
ратификуваше Парискиот договор13 
со што тој и официјално стапи во 
сила. Според Предлогот доставен 
од Министерството за животна 
средина и просторно планирање 
(МЖСПП), емисиите на CO² од со-
горувањето на фосилните горива 
државата планира да ги намали за 
30% – односно за 36% кај повисоко-
то ниво на амбиција – до 2030 г., во 

однос на како и досега, така и отсега во „BAU“ сцена-
риото (проблемот со и така малите амбиции е што 
Македонија во тоа сценарио, всушност, предвидува 
раст на емисиите, со што излегува дека, ако воведе 
мерки за нивно намалување, тие не би се намалиле, 
туку би се израмниле со нивото во 2015 г., со што 
не се постигнува позначителен успех). Емисиите на 
CO² од согорување фосилни горива покриваат ре-
чиси 80% од вкупните емисии на стакленички гасо-
ви во земјата, со доминантно учество на следните 
сектори: енергија, згради и транспорт.14 Без разлика 

13 Нема официјално соопштение сè уште за оваа ратификација.

14 Поднесок на Република Македонија, планирани национално 
утврдени придонеси, 4.8.2015, http://www4.unfccc.int/
submissions/INDC/Published%20Documents/The%20former%20

на ниските амбиции околу целосното намалување 
не емисиите, кои доминантно доаѓаат токму од 
енергетскиот сектор, Владата со оваа ратифика-
ција ќе мора сите идни закони, стратегии и други 
документи што ќе ги предлага и ќе ги усвојува, да 
ги усогласи со сопствените обврски преземени со 
Парискиот договор, ако не сака неговата ратифика-
ција да остане само заложба на хартија. 

Наредно итно прашање за решавање е новиот 
Закон за енергетика или пакетот закони што би 
се донеле од таа област.15 Со самото членство во 
Енергетската заедница, Македонија е должна да 
ја пренесе ЕУ-регулативата од областа енергетика 
во своето законодавство. Она што требаше да се 
направи пред неколку години, но остана неоства-
рено, е имплементацијата на „Третиот енергетски 
пакет“. Последните документи од законодавство-
то на ЕУ за енергетскиот пазар, познати како „Трет 
енергетски пакет“, беа донесени за да се подобри 
функционирањето на внатрешниот енергетски па-
зар и да се решат структурните проблеми. „Третиот 
енергетски пакет“ опфаќа пет главни области, од 
кои за Македонија се важни следниве:

• одвојување на снабдувањето со енергија од 
мрежниот оператор на трансмисионата мрежа;

Yugoslav%20Republic%20of%20Macedonia/Submission_Republic_
of_Macedonia_20150805144001_135181.pdf, стр. 1

15 Неофицијалниот предлог е да има општ Закон за енергетика 
и Закон за енергетска ефикасност и обновливи извори или, пак, 
Закон за енергетика и Закон за енергетска ефикасност. 

• зајакнување на независноста на регулаторот;

• прекугранична соработка помеѓу операторите 
на преносните системи;

• зголемена транспарентност на малопродажните 
пазари во корист на потрошувачите.16

Од погоре наведеното, за Македонија се најважни 
првата и последната ставка. Последната значи дека 
Македонија мора, конечно, целосно да го либера-
лизира пазарот на електрична енергија, процес за-
прен во 2015 г. од претходната влада.17 Ова правило 
подразбира право на потрошувачот да избере или 
да смени снабдувач без екстра трошоци, да добие 
информации за својата потрошувачка и да добие 
брзо решавање на споровите со снабдувачот. Прва-
та ставка, пак, подразбира дека ЕЛЕМ и МЕПСО по-
веќе нема да бидат под ист орган, во моментов тоа 
е Владата на РМ, како и поделба внатре во МЕПСО 
– ќе мора да се подели снабдувањето со електрич-
на енергија од операторот на електропреносниот 
систем, нешто што во моментов не е случај.  

Одвојувањето е физичка сепарација на снабду-
вањето со енергија и производството од  управу-
вањето на електропреносната мрежа. Ако една 
компанија управува со преносната мрежа и гене-
рира или продава енергија во исто време, може да 
има поттик да го попречи пристапот на конкурен-
тите до инфраструктурата. Ова спречува фер кон-
куренција на пазарот и може да доведе до повисо-
ки цени за потрошувачите. Според Третиот пакет, 
одвојувањето мора да се одвива на еден од трите 
начини, во зависност од преференциите на оддел-
ни земји на ЕУ (или Енергетска заедница на ЈИЕ, во 
случајов):

• Одвојување на сопственоста каде што сите вер-
тикално интегрирани енергетски компании ги 
продаваат своите мрежи (гас или електрична 
енергија). Во овој случај, ниту една компанија за 
снабдување или производство не може да има 
мнозински удел или да се меша во работата на 
операторот на преносниот систем.

• Независен систем оператор, каде што компании-
те за снабдување со енергија може формално да 
ги имаат во сопственост електропреносните

16  Европска комисија, Пазарна регулатива, https://ec.europa.
eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation, 
пристапено на 12.11.2017.

17 Реакција на Аналитика тинк тенк по повод барањето на 
Енергетската заедница Македонија да го поправи пропустот со 
одложувањето на либерализацијата на пазарот на електрична 
енергија, http://www.analyticamk.org/images/Files/Odlozuvanje_
na_liberalizacija-reakcija_na_Analitika_final_66256.pdf 

•  или гасните мрежи, но мора да 
го остават целото работење, одр-
жување и инвестирање во мре-
жата на независна компанија.

• Независен преносен опера-
тор на електро(гас)преносниот 
систем, каде што компаниите за 
снабдување со енергија може сè 
уште да поседуваат и да управу-
ваат со електро(гас)преносните 
мрежни, но мора да го сторат тоа 
преку подружница. Сите важни 
одлуки мора да се донесуваат 
независно од матичната компа-
нија.18

Во периодот кога е пишуван овој документ, инфор-
мациите беа дека се подготвува новиот Закон за 
енергетика.19 Граѓанските организации во неколку 
наврати се обратија до релевантните домашни и 
меѓународни институции за вклучување широка 
експертска јавност во работните групи за законот, 
но, за жал, одговорите се негативни за отворање-
то на процесот на изработката на новите законски 
решенија. Оттука, како предизвик за новата Влада, 
останува заложбата објавена во Планот 3-6-9 за тре-
тирање на граѓанското општество како рамноправен 
партнер и коректор на нејзините одлуки, со целосно 
право граѓанското општество да партиципира во гра-
дењето на политиките, да сугерира и да критикувa. 

Секако, тука е и Енергетската заедница, која секоја 
година издава извештај за напредо-
кот на земјите членки во областа на 
транспозицијата на ЕУ-легислати-
вата и отворањето на пазарите. На 
пример, во последниот извештај 
за 2017 г., еве некои од посочени-
те проблеми за Македонија, што би 
требало да бидат приоритет на ма-
кедонските власти:

„На 14 октомври 2016 г., Министер-
скиот совет во Одлуката 2016/08/
MC-EnC во случајот ECS-9/16 заклу-
чил дека Македонија не ги испол-
нила своите обврски за транспони-
рање на Третиот енергетски пакет. 
Бидејќи прекршокот досега не е 
отстранет, Секретаријатот – повикан од Министер-
скиот совет – ќе побара разврска според член 92 

18 Европска комисија, Пазарна регулатива

19 Нов закон за енергетика во подготовка, http://sitel.com.
mk/noviot-zakon-za-energetika-vo-podgotovka, пристапено на 
12.11.2017.
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Граѓанските 
организации во 
неколку наврати 
се обратија до 
релевантни-
те домашни и 
меѓународни 
институции за 
вклучување ши-
рока експертска 
јавност во ра-
ботните групи за 
законот, но, за 
жал, одговорите 
се негативни 
за отворањето 
на процесот на 
изработката на 
новите законски 
решенија.

Од вкупниот 
број домаќин-
ства, 61,59 % 
трошат огревно 
дрво и дрво од 
овошни насади 
како основен 
вид енергент за 
греење, 28,60 
% електрична 
енергија, 8,33 
% топлинска 
енергија од 
јавни котларни-
ци, а останатите 
1,48% ги трошат 
другите видови 
енергенти.
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од Договорот на својот следен состанок во 2017 го-
дина... На 14 октомври 2016, Министерскиот совет 
во Одлука 2016/06 / MC-EnC (Case ECS-2/15) заклучи 
дека со спречување на приклучување на пазарот 
на енергетика за мали комерцијални потрошува-
чи и сите потрошувачи од домаќинствата, Маке-
донија не успеа да ги испочитува своите обврски 
според Договорот. Бидејќи прекршокот досега не 
е отстранет, Секретаријатот – повикан од Минис-
терскиот совет – ќе побара разврска според член 
92 од Договорот на следната министерска средба 
во 2017 година... Недостатокот на политичка волја 
за усвојување на Законот за енергетика во времето 
на двата претходни извештајни периоди, исто така 
влијае врз усогласеноста на земјата со Директивата 
за обновливи извори на енергија... Усвојувањето на 
Нацрт-законот за енергетика и Законот за биогори-
ва за транспонирање на Директивата 2009/28/ЕК во 
целост, вклучувајќи го и воведувањето на конкурен-
тен процес за доделување поддршка за обновливи 
извори на производителите на енергија, продолжу-
ва да биде најважен приоритет за земјата.“20

МАКЕДОНСКА ЕНЕРГЕТСКА СИРОМАШТИЈА
Едно од најгорливите прашања во Македонија е 
проблемот со енергетската сиромаштија на до-
маќинствата. Енергетска сиромаштија, генерално 
земено, претставува неможност на домаќинствата 
да обезбедат соодветни количини енергија во до-
мот – за да си овозможат животниот простор да го 
одржуваат соодветно топол и добро осветлен, да 
имаат пристап до различни енергетски услуги и да 
можат да си дозволат доволни количества енергија 
за секојдневните потреби.21  

Во Македонија нема официјална дефиниција за тоа 
кој е енергетски сиромашен и што е енергетска си-
ромаштија. Има различни истражувања од Држав-
ниот завод за статистика, од проекти и сл., што ја 
мерат и ја анализираат оваа појава, но официјална 
дефиниција и насочени мерки за подобрување на 
состојбите сè уште нема. Според Државниот завод 
за статистика, податоците за енергетската потрошу-
вачка во Македонија се поразителни. Така, 

процентуалното учество на домаќинствата што 
имаат изведена топлинска изолација во своите жи-
веалишта, во однос на вкупниот број домаќинства 
во Република Македонија, изнесува 17,78%. Анали-
зирано по региони, најголем процент на домаќин-
ства со топлинска изолација е забележан во Скоп-

20 Секретаријат на Енергетска заедница на Југоисточна Европа, 
Годишен извештај за имплементација, септември 2017, https://
www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-9367-4618-961b-
3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf 

21 Робиќ Славица, ДООР, СЕЕ СЕП проект, „Енергетска 
сиромаштија во Југоисточна Европа, преживувајќи го студот“.

скиот регион, каде што процентуалното учество 
изнесува 29,09%, а најмало е учеството во Пелаго-
нискиот регион, со 6,83%.

Најголем дел од домаќинствата (67,77%) имаат вгра-
дено прозорци со рамка изработена од дрвен мате-
ријал, потоа следат домаќинствата со прозорци со 
ПВЦ рамки (28,67%) и само 3,12% од вкупниот број 
домаќинства имаат вградено прозорци со алуми-
ниумски рамки.

Просечната површина на живеалиштата во држа-
вата е 82,87м2, а просечно се загрева површина од 
37,41 м2, што значи учеството на површината што 
се загрева во вкупната површина на живеалиштето 
изнесува 45,14%.

Од вкупниот број домаќинства, 61,59 % трошат 
огревно дрво и дрво од овошни насади како ос-
новен вид енергент за греење, 28,60 % електрична 
енергија, 8,33 % топлинска енергија од јавни кот-
ларници, а останатите 1,48% ги трошат другите ви-
дови енергенти.22

Енергетската сиромаштија е специфичен и широк 
проблем што се влоши со процесите на транзиција-
та во енергетскиот сектор. Тоа значи дека домаќин-
ствата под ризик од енергетска сиромаштија се 
соочуваат со проблеми какви што се обезбедување 
доволно енергија за нивните дневни активности и/
или навремено плаќање на сметките за електрична 
енергија и греење. Тие често живеат во енергетски 
неефикасни домови и имаат висока потрошувач-
ка на енергија на дневна основа. Утврдено е дека 
корисници на социјална помош се значително по-
веќе енергетски сиромашни од просекот; и дека 
еднородителските домаќинства се со поголема ве-
ројатност да бидат енергетски сиромашни отколку 
оние со двајца родители. Пензионерите се почесто 
енергетски сиромашни отколку вработените лица. 
Овој запрепастувачки и широк проблем во Маке-
донија може да се реши само со издржани и одр-
жливи реформи на системот, водени од надлежни-
те институции, во соработка со другите засегнати 
страни, какви што е граѓанското општество, компа-
ниите, академските институции и др.

Оттука, овој проблем, иако можеби од стратешка 
гледна точка не е итен за решавање, носи сериозни 
последици не само по здравјето на луѓето, туку и по 
економијата и БДП-то и потребно е директно да им 
се помогне на засегнатите граѓаните при справу-
вањето со енергетската сиромаштија. Во оваа насо-
ка, итно се потребни поагресивни кампањи за раз-

22 Државен завод за статистика, потрошувачка на енергенти во 
домаќинствата 2014, Скопје, декември 2015 г. 

бирање на концептот на енергетската сиромаштија, 
можности за заштеда на енергија и објаснување 
на опциите за енергетски ефикасни мерки, како и 
користење обновливи извори на енергија, актив-
ности што би значеле директен контакт со населе-
нието. 

Но, најпрво, она што мора државата да го направи е 
да воведе дефиниција за тоа што е енергетска сиро-
маштија и кои се ранливи потрошувачи, за да може 
потоа системски и таргетирано да се премине кон 
решавање на проблемот.

ЕНЕРГЕТИКАТА Е ПРИОРИТЕТОТ ШТО НЕДОС-
ТАСУВА
Општиот заклучок по претставеното би бил дека 
Владата на РМ, но и судската власт, мора како еден 
од приоритетите во наредниот период да ги стават 
мерките за спречување или казнување на корупција 

и незаконско работење во енергетиката. Понатаму, 
задолжителното носење нови стратегии и закони и 
фаќањето чекор со ЕУ-регулативите во овој сектор, 
како и либерализацијата на енергетските пазари, 
не смеат да чекаат.  Потребен е сериозен фокус кон 
обновливите извори на енергија, како и кон енер-
гетската ефикасност и чекор кон решавањето на 
проблемите со енормната енергетска сиромаштија 
во домаќинствата. Енергетиката е еден од капитал-
но најинтензивните сектори, што во земји во раз-
вој како Република Македонија речиси и целосно 
зависи од странски инвестиции и кредити. Онака 
како што досега се работеше, не оди во корист на 
привлекување сериозни инвеститори кои би може-
ле да направат сериозен пресврт во енергетиката 
во Република Македонија и, оттука, препорака до 
Владата е енергетиката да ја стави во списокот на 
своите приоритети, за што поскоро соочување со 
овие проблеми.

Многупати на тест биле ставени транспарентноста и отчетното работење во секторот енергетика. Тоа е 
резултат на слабите институции за надзор, но и поради комплексноста на самиот систем во кој главните 
чинители се и приватни и државни компании, Владата, разни странски банки и странски влади и многу 
други актери. Аналитика тинк тенк низ годините ги следеше објавите за наводни коруптивни случаи во 
секторот енергетика и нивните разврски. Освен во еден наврат кога имало некаква санкција, во другите 
случаи или се прекинати постапките или тие уште траат, а некои никогаш и не започнале. 

1. Наодите од Државниот завод за ревизија за доделените концесии за користење вода за про-
изводство на електрична енергија од мали хидроцентрали. Периодот опфатен во наодите е 2007-
2012 г. во кој преку Министерството за економија се реализирани 5 постапки за доделување концесија 
и врз основа на тоа досега се склучени 70 договори за концесија, со вкупна инвестициска вредност од 
108,25 милиони евра. Наодите биле дека постапките за доделување концесии: 

• биле реализирани без студија за концесиски проект; 
• дека сите доделени концесии се без проценета максимална вредност на концесијата; 
• дека до декември 2011 г. водењето на регистар за доделени договори за концесии било обврска на 

Министерството за финансии и тоа досега не било спроведено, а од јануари 2012 г. водењето регистар 
е обврска на Министерство за економија; 

• концесионерите не ја применувале законската обврска за прв технички преглед на опремата пред 
пуштање во производство на малите хидроелектрични централи; 

• постои поголем застој во отпочнувањето со изградба на објектите во рок од една година од датумот 
на потпишување на договорите, бидејќи концесионерите најчесто не успеваат да ги обезбедат сите 
потребни согласности и дозволи за добивање одобрение за градба; 

• концесионерите се соочуваат со големи проблеми при решавање на имотно-правните односи; 
• надзорот од Комисијата за вршење надзор над начинот на вршење концесиска дејност се врши запис-

нички само во крајната фаза, кога објектот е целосно изграден.23

За целиот случај нема истражна или правосудна постапка.

2. Случајот со РЕК Битола. Во 2010 г. се обелодени дека полицијата поднела кривични пријави против 
дванаесет поранешни и тогашни директори и раководители во РЕК Битола, осомничени дека потпишувале 
фактури со фирми-изведувачи за поголеми суми од договорените. Директорите и останатите лица се това-

23 Ристеска Соња, Аналитика, Како до финансиска транспарентност и отчетност кај институциите и компаниите во енергетскиот сектор 
во Република Македонија, февруари 2015 г. http://www.analyticamk.org/images/Files/Reports/Transparency-FINAL_07d1c.pdf 
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рат дека во 2008 г. потпишувале фактури со надво-
решни фирми-изведувачи за ангажирање работна 
рака при ремонт на постројките по суми повисоки 
од проектираните. 

Овие наоди се отфрлени, а за случајот не се води 
никаква постапка.

3. Студија на случај – картелско здружување 
и затајување данок. На 27 март 2012 г. Антимо-
нополската комисија на Македонија поднесе пре-
кршочни пријави против четири трговци со елек-
трична енергија под сомнение дека го прекршиле 
законот преку манипулирање со цената на увезе-
ната електрична енергија во земјата, во наддавање 
што се одржа во јануари 2012 г. Четири компании 
се вклучени во овој случај: „ГЕН–И“, „Руднап груп“, 
„ЕСПАДА“ и „ЕФТ“, за кои Комисијата за заштита на 
конкуренцијата имала основано сомнение дека 
креирале картелско здружување, со цел на тендер-
ското наддавање одржано во јануари 2012 г. за увоз 
на електрична енергија да ја диктираат цената, со 
што би биле во предност пред другите фирми што 
учествувале во ова наддавање. 

Наведените компании се казнети од Комисијата за 
заштита на конкуренција со 3 милиони евра парич-
на казна.24

4. Злоупотреба на службена положба во 
ЕЛЕМ, случај „Тарифа“. Во јануари 2017 г. Спе-
цијалното јавно обвинителство (СЈО) осомничи 
седум лица дека ја злоупотребиле службената по-
ложба во случајот „Тарифа“, кој се однесува на по-
стапка за јавна набавка на софтвер за потребите 
на АД ЕЛЕМ. Осомничените со неизвршување на 
службената должност овозможиле правното лице 
– конзорциум, кое подоцна го добило тендерот, да 
се квалификува во втората фаза на преговарање 
при јавната набавка, иако немало доставено ком-
плетна документација. Вредноста на Договорот за 
јавна набавка била повеќе од четири милиони евра. 
Дополнително, причинета била и штета од 456 илја-
ди евра откако осомничените одобриле исплати 
на парични средства за лиценци за одржување на 

24 Фактор.мк, http://faktor.mk/tri-milioni-evra-kazna-i-mozhni-
krivichni-prijavi-za-trgovcite-so-struja-koi-kartelski-se-zdruzhuvale, 
пристапено на 10.11.2017

софтверот, иако услугата никогаш не била изврше-
на. Од СЈО тврдат дека од АД ЕЛЕМ досега биле ис-
платени 3,7 милиони евра за набавка на системот, 
иако тој во значителен дел воопшто не е имплемен-
тиран. Рокот за неговата имплементација изминал 
пред четири години, на 11 февруари 2013 г.25

5. Фалсификување документација при тен-
дерска процедура. Специјалното јавно обвини-
телство, во случајот „Труст“, осомничи три лица и 
три фирми кои се поврзани со тендер за ископ на 
јаловина и јаглен од Суводол, Битола. Како што соо-
пшти обвинителката Фатиме Фетаи, станува збор за 
тоа како еден конзорциум со фалсификувана доку-
ментација добил тендер и со анекс на истиот тој за-
работил над 17 милиони евра... Според сомненија-
та на СЈО, фирмите „Трансмет“, „Силекс неметали“ и 
„Вато“, како и двајца управители и еден застапник 
на овие фирми, при пријавувањето за учество во 
јавната набавка во 2011 г. доставиле невистинита 
документација за сопственост на механизација, што 
било услов за учество и квалификување во наред-
ната фаза од постапката во јавната набавка.26

Освен паричните казни за трговците со струја, во 
останатите случаи или воопшто не било покрена-
то обвинение или Основното јавно обвинителство 
(ОЈО) рекло дека нема доволно докази за покрену-
вање истражна постапка, или пак СЈО било тоа што 
покренало обвинение, но сè уште нема разрешни-
ца по обвиненијата. Ова се само дел од случаите за 
кои има јавно достапни информации дека има/ло 
основани сомненија за незаконско работење. Тие 
опфаќаат период од 2008-2016 г., осум години долг 
период каде што постојано имало проблем со от-
четното работење во секторот енергетика. Од ова 
произлегува дека најголемите компании ЕЛЕМ и 
МЕПСО, но и самата Влада, би требало да направат 
стратегии за борба против корупцијата со внатреш-
ни механизми за справување со неа, додека надво-
решните институции, како Финансиската полиција, 
ОЈО или МВР треба да имаат посебни обуки за сто-
рени кривични дела во овој сектор, за да се зголе-
ми владеењето на правото.

25 Ристеска Соња, „Состојбата  во секторите транспорт и 
енергетика во Република Македонија, како до забрзување на 
реформските процеси?“

26 Ибид.
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