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РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНО РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НАДЗОРОТ И 

КОНТРОЛАТА НАД СЛУЖБИТЕ 

 

Апстракт 

 

 Изминатите 30 години во Република Северна Македонија, како независна и 

суверена држава, беа доста бурни како на економски, социјален, така и на политички план. 

Во јавноста излегоа повеќе „афери“, во кои директно беа инволвирани безбедносно 

разузнавачките служби на Република Северна Македонија. Тоа беше главната причина да 

се  пристапи кон конкретни и детални реформи на безбедносните служби во државата, 

особено во периодот од 2017-2019 година, каде беше направен посериозен исчекор 

нанапред, во однос на целокупната состојба во безбедносно разузнавачката заедница во 

Република Северна Македонија. Токму реформите направени во тој период се предмет на 

интерес во ова истражување, каде посебен акцент е ставен на реформите во делот на 

надзорот и контролата над безбедносно разузнавачките служби. Позицијата и опозицијата 

во Собранието на Република Северна Македонија, во меѓусебен договор и сплотеност 

донесоа и изгласаа сет на законски и подзаконски акти, со цел регулирање на работата на 

агенциите, нивните надлежности, овластувања, должности, како и регулирање на начинот 

на кој ќе се спроведува надзорот и контролата над нив, што е од особена важност за 

спречување на злоупотребата на безбедносно разузнавачките служби. Посебно внимание 

во истражувањето е посветено на улогата на надзорот и контролата над безбедносните 

служби, како и класифицирањето на капацитетите и способностите кои телата за надзор и 

контрола треба да ги поседуваат, за да извршуваат професионална и ефикасна контрола и 

надзор. 

 Современиот парламентаризам во демократските општества не подразбира само 

декларативно носење на закони во законодавниот дом, туку и надзор и контрола над 

нивната имплементација. Досегашното искуство во Република Северна Македонија 
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покажува дека нема култура на спроведување на детален, сеопфатен и континуиран 

надзор и контрола над безбедносните служби од страна на институциите и органите 

одредени за тоа. Политизацијата и узурпацијата на органите и установите на државната 

управа се главните причини за досегашниот неефикасен надзор и контрола врз 

безбедносно разузнавачките служби. Истражувањето генерално е насочено кон реформите 

во безбедносно разузнавачката заедница, со акцент на улогата на надзорот и контролата 

над безбедносните служби, како превентивен механизам за спречување на злоупотреба и 

пречекорувања на овластувањата од нивна страна, за потребите на власта. 

 

Клучни зборови: Безбедност, безбедносно разузнавачки служби, реформи, надзор, 

контрола. 
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REFORMS IN THE SECURITY INTELLIGENCE SERVICES IN THE REPUBLIC OF 

NORTH MACEDONIA, WITH SPECIAL REVIEW OF OVERSIGHT AND CONTROL 

 

Abstract 

 The past 30 years in the Republic of North Macedonia, as an independent and 

sovereign state, have been quite turbulent economically, socially and politically. Several "affairs" 

came to the public, in which the security and intelligence services of the Republic of North 

Macedonia were directly involved. That was the main reason to approach specific and detailed 

reforms of the security services in the country, especially in the period from 2017-2019, where a 

more serious step forward was made, in relation to the overall situation in the security 

intelligence community in the Republic of North Macedonia. It is precisely the reforms made 

during that period that are the subject of interest in this research, where special emphasis is 

placed on the reforms in the area of oversight and control over the security and intelligence 

services. The position and the opposition in the Assembly of the Republic of North Macedonia, 

in mutual agreement and solidarity, adopted and voted a set of laws and by-laws, with the aim of 

regulating the work of the agencies, their competences, powers, duties, as well as regulating the 

manner in which they will be implemented, the oversight and control over them, which is of 

particular importance for preventing the abuse of the security and intelligence services. Special 

attention in the research is devoted to the role of oversight and control over security services, as 

well as the classification of capacities and abilities that the bodies of oversight and control 

should possess, in order to perform professional and efficient oversight and control. 

 Modern parliamentarism in democratic societies does not mean only the declarative 

adoption of laws in the legislature, but also oversight and control over their implementation. The 

experience so far in the Republic of North Macedonia shows that there is no culture of 

implementation of detailed, comprehensive and continuous oversight and control over the 

security services by the institutions and bodies designated for this. The politicization and 

usurpation of the bodies and institutions of the state administration are the main reasons for the 

ineffective oversight and control over the security and intelligence services. The research is 

generally focused on reforms in the security intelligence community, with an emphasis on the 
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role of oversight and control over the security services, as a preventive mechanism to prevent 

abuse and overstepping of authority by them, for the needs of the government. 

Keywords: Security, security intelligence services, reforms, oversight, control. 
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ВОВЕД 

 

 

 

Безбедноста претставува основна цивилизациска вредност и не е нешто што се 

претпоставува дека во континуитет го има, туку состојба која треба постојaно да се негува 

и чува. Имајќи ги превид некои од поголемите глобални настани, кои се однесуваат на 

различни терористички активности, обновени територијални претензии на одредени 

држави како и новата геополитика на глобални размери, станува јасно дека општата 

безбедност може да се зачува само со определени мерки и политики во стратегиите кои ги 

имаат државите, а се однесуваат на нивната национална безбедност. Често пати се случува 

стратегиите за национална безбедност да бидат нефункционални и несоодветно скроени, 

што значително го зголемува ризикот и ја намалува контролата врз општата безбедност на 

луѓето. Ваквите состојби во најголемиот дел од случаевите се резултат на несоодветни и 

погрешни безбедносни политики на државите. 

Безбедносната политика на национално ниво ја поставува перцепцијата на власта 

за заканите за безбедноста на државата и нејзиното население и нејзините одговори на 

овие закани. Закон, на пример, ќе наметне или забрани одредено однесување, додека 

политиката само ги води акциите за кои е најверојатно да го постигнат саканиот резултат. 

Тоа значи дека политиката претставува намерен план за акција според кој ќе се раководи 

извршната власт, при носењето одлуки. Развивањето на безбедносна политика вклучува 

утврдување пристап кон безбедносните прашања, одредување на приоритетот на заканите 

за безбедноста и донесување на најважните одлуки за безбедносниот сектор. 

Безбедносните политики на национално ниво, кои опфаќаат политики за национална 

безбедност и посебни политики за институциите, ги третираат и внатрешните и 

надворешните закани за безбедноста и се развиваат во рамките на меѓународната и 

регионалната легислатива, кон која пристапила државата.1 

                                                 
1IPU and DCAF, Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices, IPU and 

DCAF, Geneva, 2003, p. 27. 
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Оттука, безбедносните политики мора да бидат пред се, конзистентни и да се 

базираат на долгорочно планирање и визија за овозможување на соодветна одбрана во 

случај на безбедносна криза. Од друга страна, токму безбедноста и нејзиното зачувување 

означува и мери колку државата е спремна да ги контролира безбедносните состојби и да 

се справи со безбедносни предизвици од најразлични извори, а воедно и да го овозможи 

она што и е основна задача – обезбедување на граѓаните кои живеат во неа.   Така, лесно 

се заклучува дека безбедноста е директно поврзана со опстанокот на државата, односно 

доколку се обезбеди соодветна безбедносна состојба, со цел намалување на ризиците па и 

елиминирање на одредени извори на ризици, се обезбедува и правниот поредок и 

опстанокот на државата во нејзината првична форма.  

Зборот безбедност денес, речиси во сите јазици и култури, влезе во употреба во 

многу различни општествени области, како што се политика, здравство, информатика, 

екологија, спорт, психологија, економија и финансии, архитектура итн. Исклучително 

големата важност и распространетостнајдобро се илустрира со фактот дека на интернет 

овој збор е повеќе застапен од зборовите: „бог“, „војна“ и „политика“. Во таа насока, 

безбедносните служби, како институции кои се носители и протагонисти на сите 

активности кои се потпираат на концептот на безбедност, се вклучени во сите 

општествени текови, кои по обичај или по правило ги контролираат и насочуваат. 

Корените на теоретската мисла за безбедноста се забележуваат во раните фази на 

развојот на општествените науки, пред се во античката филозофија, социологијата и 

историјата. Иако безбедноста не беше посебно научно поле, постојаната потрага по 

антички мислители за постигнување, подобрување, уживање, заштита и одбрана на 

општествените вредности, пред се мирот, слободата, правата, должностите и 

одговорностите на поединците и политиките, за подобрување на организацијата и 

функциите на државата, но и другите сфери на (не) државно живеење, секако се одразува 

на безбедноста.2 

Во поширока смисла, елементите на безбедносна теорија се развивале низ 

вековите, прво во рамките на воените науки и дисциплини (првенствено воени вештини, 

                                                 
2Kolodziej,A.,Security and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 48 
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разузнавачки методи, цивилна заштита и одбрана), а подоцна и правни науки (првенствено 

меѓународни, уставни дисциплини, административно и кривично право, како и теории на 

државата и правото), политички науки и дисциплини (првенствено политички системи и 

наука за меѓународни односи), криминолошки дисциплини (криминална етиологија, 

феноменологија и виктимологија), криминални дисциплини (првенствено криминална 

методологија), организациска и менаџерска наука итн. Со текот на времето од 

споменатите научни дисциплини се извлекле одредени фондови на знаење за безбедноста 

како наука и  се развиени самостојни - синтетички, но и уникатни дисциплини од 

безбедносните науки3. Во најголемиот дел на случаевите, националната безбедност и 

безбедноста воопшто, зависат од институционалните капацитети на специфични органи на 

државната управа, кои се задолжени да ги штитат интересите и безбедноста на државата. 

Едни од тие органи се и безбедносно разузнавачките служби, со кои располага една 

држава.  

Безбедносно разузнавачките служби, во институционална смисла, постојат од 

самиот почеток на државата и претставуваат производ на сложен и долг развоен процес, а 

нивното формирање и функционирање се покажа како неопходно за ефикасно 

функционирање на државата, како на внатрешен така и на надворешен план 

(меѓународно). Од самиот почеток и создавањето на контурите на нацијата-државата, до 

денешниот процес на глобализација, кој секако води до големи промени во општеството, 

економијата и културата, постојана е потребата да се има што повеќе информации за 

другите држави или политички противници.4 Научната и стручната литература од областа 

на безбедносните науки, која се занимава со проучување на феноменот на разузнавањето, 

се уште нема усвоена целосна и општо прифатлива дефиниција за разузнавањето и 

нејзината внатрешна структура, што е парадоксално, со оглед на фактот дека 

разузнавачката дејност се користи уште од најраните времиња, а како академска 

дисциплина, таа постои околу половина век. Во земјите што зборуваат англиски, 

                                                 
3Buzan, B., Hansen, L., The Evolution of International Security Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 

2009, p. 16. 
4Steiner J.,Restoring the Red Line Between Intelligence and Policy on Covert Action, International Journal of 

Intelligence and Counterintelligence, 19 (3), 2006.  
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разузнавање значи „inteligence“, што е само едно од неколкуте различни значења на овој 

термин5. 

Глобално земено, најголемиот дел од признаените држави во светот, денес се 

парламентарни или некаков друг вид на демократии. Имено, имајќи го тоа во предвид, 

станува јасно дека повеќето од државите во светот го пропагираат и декларативно се 

залагаат за демократскиот концепт и базичните вредности кои ги има демократијата. Ова 

пак меѓу другото подразбира и соодветна правна и друга контрола врз работењето на 

државните органи и транспарентност на сите нивни активности, онаму каде што со 

некаков правен акт истото е дозволено.  

Токму во овој дел се појавуваат и најголемите дилеми, како во науката така и во 

граѓанското општество. Имено, контролата врз институциите обезбедува истите да 

работата согласно правилата, нивните надлежности, наредбите кои хиерархиски ги 

добиваат, како и според Уставот и законите во една држава, со што би се обезбедиле и 

дополнителни механизми преку кои ќе се овозможи намалување од најразлични ризици 

како корупција, злоупотреба на службена положба и овластување, како и политички и 

други видови притисоци. Од друга страна, транспарентноста исто така претставува важен 

аспект во контролата на органите на државната управа и истата обезбедува минимизирање 

на различните ризици поврзани со корупција и други кривични дела.  

Безбедносно разузнавачките служби покрај се друго, се исто така органи на 

државната управа. Тие најчесто се создадени со правен акт ( Закон) или уредба, друг акт, 

одлука и слично. Ова ги прави формално-правно органи на државната управа, кои имаат 

свои надлежности и цели, како и задачи, но и одговорност, најпрво хиерархиска, пред 

повисоки органи, а потоа и граѓанска.  

Сепак, во современата теорија на странско разузнавање, слична поделба на 

вкупната активност на разузнавачките служби е направена на: разузнавачки активности и 

тајни дејствија, иако некои автори ги издвојуваат контраразузнавачките активности во 

дадената класификација6. Согласно ова, станува јасно дека разузнавачките и 

                                                 
5Kahn D., An Historical Theory of Intelligence, Intelligence and National Security, Vol. 16, No. 3, 2001, p.71.  
6Ransom H.,Central Intelligence and National Security,Harvard, University Press,Cambridge, 1959,p. 246. 
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безбедносните служби во една држава имаат специфична дејност и задачи, кои 

подразбираат одредено држење во тајност.  

Контролата на безбедносно разузнавачките служби не е никаква новост, ниту е 

нешто кое веќе не постои. Но, фактот што истата е несоодветна или пак нецелосно 

извршени, отвара огромен број на безбедносни пропусти и можности за злоупотреба, што 

воедно се потврдува и од страна на историјата во повеќе наврати. Имено, сведоци сме дека 

во изминатиот  половина век, секоја поголема и развиена држава имала некаков вид на 

проблеми и настани, поврзани со несоодветна работа на тајните служби или нивна 

злоупотреба, а ваквата состојба покрај тоа што предизвикала огромни политички кризи, 

имала и влијание врз општата безбедност, а секако и врз кредибилитетот на овие служби, 

особено кај пошироката јавност. Создавањето на здрави и кредибилни безбедносни 

служби е процес кој не се случува преку ноќ, туку е пат исполнет со многу предизвици и 

ризици. Ваквиот пат е особено тежок за транзициските држави, како Република Северна 

Македонија, како и сите останати држави од Западен Балкан. Функционалноста и 

законитоста во работењето, како и контролата и транспарентноста се најчестите проблеми 

со кои се соочуваат службите од регионот, нешто што се потврдува и со извештаи на 

релевантни меѓународни владини и невладини институции и организации како ОБСЕ, 

„Амнести интернешнал“ и други институции од невладиниот сектор, кои функционираат 

на глобално ниво.  

Во Република Северна Македонија речиси на секои пет до десет години се 

појавуваат најразлични видови на кризи и настани, поврзани со нефункционалноста  или 

злоупотребата на разузнавачките и безбедносните служби, за различни политички и други 

цели. Ова, покрај тоа што значително и наштети на имиџот на државата, која го има на 

меѓународната сцена, исто така и предизвикуваше различни  политички кризи, чии 

последици можеа да се забележат во секој сектор, а особено кај граѓаните, кои целосно ја 

изгубија довербата во овие служби.  

Овој магистерски труд детално ќе ги анализира можностите и нивоата на 

контрола на безбедносно разузнавачките служби во Република Северна Македонија. Ова 

ќе подразбира и определен теоретски пристап како и анализа на досега спроведените 
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реформи во безбедносниот сектор, преку кои требаше да се обезбеди ефикасна контрола и 

надзор врз истиот, како и спречување на негова злоупотреба. Оттука, овој труд ќе биде 

поделен во три глави и тоа:  

Во првата глава на трудот ќе се анализираат и дефинираат основните поими 

поврзани со општата безбедност на луѓето, а тоа подразбира и дефинирање и 

класификација на националната безбедност и другите видови на безбедност. На овој начин 

ќе се обезбеди можност за воведен теоретски приод кон истражувањето, кое ќе го олесни 

и прецизно дефинира базичниот предмет и целите на истражувањето.  

Втората глава на овој труд во целост ќе се однесува на безбедносно 

разузнавачките служби, дефинирањето, поделбата, надлежностите, начинот на 

функционирање и работа, како и сите останати аспекти на истите. Покрај соодветен 

преглед на литературата, поврзана со прашања од оваа тематска единица на трудот, ќе 

бидат претставени и различни видови на правни акти, кои се однесуваат на работата и 

надлежностите на различните безбедносни служби, кои се активни во Република Северна 

Македонија. Притоа, ќе бидат претставени и анализирани сите безбедносно разузнавачки 

служби кои се создадени и функционираат во државата.  

Третата глава ќе го опфати главниот предмет и проблем со кој се занимава овој 

магистерски труд. Имено, во неа ќе се даде целосна анализа и пристап кон контролата и 

надзорот над безбедно разузнавачките служби. Видот, начинот, методите и можностите за 

контрола и надзор ќе бидат дел од анализата во оваа глава. На овој начин ќе се овозможи 

широко и детално објаснување на контролните и надзорните функции и нивната важност 

кај овој вид на државни органи, а сето тоа преку примерот на Република Северна 

Македонија.  

Четвртата глава на овој труд ќе биде и последната глава. Во оваа глава ќе биде 

претставено истражувањето, односно ќе го содржи истражувачкиот дел на магистерскиот 

труд. Ова меѓу другото ќе ја подразбира методологијата на истражувањето, како и 

презентација и анализа на добиените резултати од спроведената теренска анкета. Токму 

преку истражувањето ќе може да се дојде до определени заклучоци за реалната теренска 

состојба и сите прашања кои се таргетирани од страна на овој труд. Во оваа глава, покрај 
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дискусијата која ќе опфаќа систематизација и сублимат од спроведеното истражување и 

добиените сознанија, ќе има и заклучни согледувања кои ќе се однесуваат на целиот 

магистерски труд и преку кои ќе се истакнат најважните аспекти на она, што всушност 

овој труд има постигнато.  

 

1. ТЕОРЕТСКО - МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП КОН ИСТРАЖУВАЊЕ 

НА ТЕМАТА 
 

1.1. Формулација на истражувачкиот проблем 

 

 Периодот од 30 години самостојност и независност на Република Северна 

Македонија  беше доста бурен како на економски, социјален, така и на политички план. 

Во јавноста излегоа повеќе „афери“, во кои директно беа инволвирани безбедносно 

разузнавачките служби на Република Северна Македонија. Меѓу најактуелни беа аферите 

„Дувло“, „Сината птица“, „Големото Уво“, како и последната афера „Прислушување“, 

која беше објавена на почетокот од 2015 година, а во која извршната власт беше обвинета 

од страна на тогашната опозиција (на чело на СДСМ), за злоупотреба и за најмасовното 

прислушкување во историјата на независна Македонија7. Интересен е фактот што ниту 

една од наведените „разузнавачки афери“ не добила правна завршница и до ден денес не 

се обелоденети „сторителите“ на овие кривични и противправни дела, со кои беа 

извршени груби кршења на основните човекови права и слободи, загарантирани со 

Уставот. Во Република Северна Македонија како да се немаше доволна политичка и 

инстутиционална волја и решителност за разрешување на истите. Причината за тоа е што 

во секоја од горенаведените афери беа инволвирани лица од политичката и бизнис елита 

на Република Северна Македонија, кои влијаеја врз институциите, правна разврска на 

аферите да нема. 

                                                 
7Сомневање дека се прислушувани околу 20.000 граѓани во Република Северна Македонија, меѓу кои: 

политичари, бизнисмени, аналитичари, лица од граѓанскиот сектор, невладини организации, истакнати и 

етаблирани македонски интелектуалци и професори, новинари, дипломати и други лица. 
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 Од сето горе наведено произлезе и потребата за реформите на безбедносните 

служби во Македонија, кои беа реализирани во последните неколку години, со акцент на 

периодот од 2017-2019 година, каде беше направен посериозен исчекор нанапред, во 

однос на целокупната состојба во безбедносно разузнавачката заедница во Република 

Северна Македонија. Во ова истражување ќе бидат опфатени  реформите на безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија, со посебно тежиште на 

надзорот и контролата над безбедносно разузнавачките служби. Причина за отпочнување 

на реформи во безбедносно разузнавачките служби во Република Северна Македонија беа 

бројните препораки и совети кои земјата и политичкиот естаблишмент ги добија од 

меѓународната заедница (ЕУ, НАТО, ОБСЕ, ОДИХР, САД, Германија, Велика Британија, 

Франција, Холандија и др земји). Најзначајни беа препораките што државата ги доби од 

страна на независна група на експерти, формирана на иницијатива на Европската комисија 

за проширување. Групата беше составена од експерти од областа на владеењето на 

правото, а предводена од пензионираниот поранешен директор во Европската Комисија 

(ЕК), господинот Рајнхард Прибе. Експертската група на Прибе во 2015 година во три 

наврати спроведе теренски посети на земјата и тоа: од 20 до 22 април, од 3 до 5 мај и од 17 

до 20 мај. Беа реализирани посети на државни институции и органи и се сретнаа со 

претставници на релевантните меѓународни организации, невладини организации, 

здруженија на правници и новинари во земјата. Врз основа на горенаведеното, 

експертската група на Прибе во два наврати (08.06.2015 година и 15.09.2017 година), 

изработи и достави до македонските власти, сет препораки за итни реформи во пет сфери 

на општественото живеење во државата: следење на комуникациите, судство и 

обвинителство, надворешниот надзор од независни тела, избори и медиуми. Меѓутоа како 

најсериозни системски проблеми во државата беа посочени следењето на 

комуникациите и корупцијата. 

 Дисфункционалноста на надворешниот надзорен механизам врз мерките за 

следење на комуникациите8 резултираа со бројни прекршувања:  

                                                 
8Поопширнo за мерките за следење на комуникациите во Законот за следење на комуникацијата(Сл. Весник 

на Р.С.Македонија бр.71 од 19.04.2018 година). 
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 кршење на основните човекови права и слободи, загарнтирани со уставот на 

Република Северна Македонија и меѓународните документи потпишани од нашата 

држава (Универзалната декларација за човекови права и слободи и Европската 

конвенција за заштита на човековите права), 

 сериозна повреда на законот за заштита на личните податоци, 

 прекршување на Конвенцијата за дипломатските односи од 1961 година (Виенската 

конвенција) имајќи предвид дека исто така и дипломати во Република Северна 

Македонија биле нелегално прислушувани, 

 очигледна директна вмешаност на високи владини и партиски функционери во 

нелегални активности, вклучително и изборни измами, корупција, злоупотреба на 

власт и овластувања, конфликт на интереси, уцени, изнудување (притисок врз 

вработени во јавниот сектор, да гласаат за одредена партија со закана за нивно 

отпуштање) кривично дело, тешки прекршувања на процедурите за јавни набавки 

со цел добивање на недозволен профит, непотизам и протекции, 

 индикации за неприфатливо политичко мешање во номинацијата/назначувањето на 

судии, како и мешањето во други наводно независни институции заради лична или 

партиска корист9. 

 Безбедносно разузнавачките служби претрпеа одредени трансформации меѓу кои 

најзначајни се формирање на Агенција за Национална безбедност10, наместо досегашната 

Управа за безбедност и контраразузнавање (орган во состав на Министерството за 

внатрешни работи) и формирање на Оперативно-Техничка Агенција, како самостоен и 

независен државен орган, кој обезбедува техничка поврзаност помеѓу операторите и 

овластените органи11. Беа донесени и соодветни нормативни-правни акти (законски и 

подзаконски акти), со кои се регулира работата на агенциите, нивните надлежности, 

                                                 
9https://www.epi.org.mk/docs/1.%20The%20Priebe%20report%20two%20years%20later_ENG.pdf (пристапено на 

02.11.2020 година). 
10Според Член 2 од законот за Агенција за Национална Безбедност, АНБ е самостоен и независен орган на 

државна управа, која е под ингеренции на Владата на РСМ. 
11Според член 3 од законот за ОТА ( Сл.весник на Р.С.Македонија бр.71, 2018г), ОТА активира и создава 

технички услови за следење на комуникации за кривични истраги и за заштита на интересите на безбедноста 

и одбраната на државата. 
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овластувања, должности, како и начинот на кој ќе се спроведува надзорот и контролата 

над нив, што е од особена важност за службите и на што посебно ќе се обрати внимание 

во ова истражување. 

 Надзорот и контролата над работата на безбедносно разузнавачките служби се 

моќни алатки преку кои извршната, законодавната и судската власт ги контролираат и ја 

насочуваат работата на службите, воедно и утврдуваат дали нивните активности се во 

насока на остварување на националните интереси и  почитување на уставот и законите во 

државата. Теодора Фуиор во своето дело „Насоки за надзор над разузнавањето-За 

парламентарните комисии во собранието на Република Северна Македонија“, потенцира 

дека надзорот и контролата ги штити разузнавачките служби од политичка злоупотреба и 

може да помогне во создавањето на добронамерни, меритократски и недискриминациски 

работни места за разузнавачките професионалци. Засилената транспарентност и отчетност 

на разузнавачките служби ја подобрува јавната доверба во Владата. Неспорно е дека 

надзорот и контролата над безбедносно разузнавачките служби се клучни алки кои 

помагаат во јакнењето на демократските капацитети и владеење на правото на едно 

демократско општество12. 

Се поставува прашањето која е улогата на надзорот и контролата во 

обезбедувањето на законитост, отчетност, транспарентност, ефикасност и 

ефективност во работењето на безбедносно разузнавачките служби во Република 

Северна Македонија? 

Ова истражување треба да одговори на прашањето, која е улогата на надзорот и 

контролата над безбедносните служби и да ги класифицира по важност капацитетите и 

способностите кои телата за надзор и контрола треба да ги поседуваат, за да извршуваат 

професионална и ефикасна контрола и надзор. Со класификацијата на потребните 

капацитети и способности ќе се овозможи споредба на истите со способностите и 

капацитетите со кои во моментот располагаат надзорните и контролните тела во 

Република Северна Македонија.  

                                                 
12Теодора Фуиор, Насоки за надзор над разузнавањето-За парламентарните комисии во собранието на 

Република Северна Македонија, мај 2018 година, стр.5. 
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Потоа, во понатамошниот тек на моето истражување, со метод на компарација и 

анализа на добри и лоши практики во спроведувањето на надзор и контрола (земји од 

нашето пошироко опкружување), ќе се дојде до конечни заклучоци и предлози за тоа што 

треба да се промени и на што треба да се обрати внимание при спроведувањето на 

надзорот и контролата над разузнавачките служби во нашата земја, со цел подобрување на 

состојбата во таа област. Република Северна Македонија сè уште ја зацврстува својата 

демократија, па затоа често бара модели на најдобри практики, кои истовремено ќе 

опфаќаат, ефективност на безбедносно разузнавачките служби од една страна и ефективен 

надзор врз истите од друга страна. 

 Современиот парламентаризам во демократските општества не подразбира само 

декларативно носење на закони во законодавниот дом, туку и надзор и контрола над 

нивната имплементација. За да се воспостави баланс помеѓу безбедноста и почитувањето 

на основните човекови права и слободи, кои се уставно загарантирани, потребно е сите 

три власти во Република Северна Македонија (извршната, законодавната и судската) да 

земаат сериозно учество во реформите на безбедносно разузнавачките служби во 

државата, давајќи посебен акцент на надзорот и контролата над истите. 

 Покрај  парламентарниот надзор над безбедносно разузнавачките служби13, во 

Република Северна Македонија постојат и други видови на субјекти кои вршат надзор и 

контрола и тоа: Народниот правобранител, Јавен обвинител на Република Северна 

Македонија, основен јавен обвинител, судија на претходна постапка, судија на Врховен 

суд, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Дирекцијата за безбедност на 

класифицирани информации, Државниот завод за ревизија и Советот за граѓански надзор, 

согласно Законот за следење на комуникациите. Сите гореспоменати форми на надзор и 

контрола ќе бидат опфатени и детално анализирани во ова истражување. Имајќи во 

предвид дека контролата и надзорот над службите е сложен систем, уреден во различни 

закони од областа на безбедноста, постои потреба овој сложен систем да се уреди и 

                                                 
13Парламентарниот надзор над безбедносно разузнавачките служби во Р.С.Македонија се состои од три 

законодавни комисии:комисија за одбрана и безбедност, комисија за надзор над работата на АР и АНБ и 

комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите во АНБ и Министерството 

за одбрана.  
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систематизира во посебен Закон за контрола и надзор над безбедносно-разузнавачката 

заедница во Република Северна Македонија, што исто така ќе биде една од целите 

опфатени со оваа истражување. 

 

1. 2. Одредување на предметот на истражувањето 

1.2.1.Теоретско одредување на предметот 
 

 Теоретското одредување на предметот на истражување на овој труд е 

мултикоплексен и терминолошки навлегува во подрачја на повеќе научни дисциплини. За 

концептот на насловот со кој се прикажува основниот правец и целта на истражувањето 

најпрво ќе се направи анализа, односно разложување на поими кои детално ќе се објаснат. 

Откако ќе се дефинираат поимите и откако ќе се одговори на основните прашања 

содржани во концептот на насловот ќе произлезат и основните проблеми со кои ќе се 

сретнеме а кои ќе бидат цел на ова истражување. 

 Предмет на анализа на оваа истражување ќе биде улогата на надзорот и 

контролата во обезбедување на законитоста, ефикасноста, отчетноста и 

транспарентноста на безбедносно разузнавачките служби во Република Северна 

Македонија. 

 

 1.2.2 Поимовно-категоријален апарат  
 

Терминологијата е  на македонски јазик и е тесно поврзана со предметот на 

истражување. 

1. Поим за безбедност - Безбедноста е сложена состојба, процес, чувство добиено како 

резултат на отсуство на објективни и во реалноста засновани околности кои можат да ги 

загрозат вредностите кои се предмет на заштита и цивилизациска придобивка во 

определен моментум од општествениот развој (човекови слободи и права, достоинство, 

социјална, економска, имотна и здравствена заштита), од една страна и субјективни 

доживувања на определени настани на конкретен субјект или група, од друга страна. Во 
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најширока смисла под безбедност се подразбира отсуство на опасност. Отсуството на 

опасност (закана, ризик кој е во објективната стварност и може да се очекува врз основа 

на искуство и начин на дејствување дека ќе го загрози начинот и организацијата на 

животот кај луѓето) можеме да го сместиме во објективната димензија и конкретниот 

страв, кој е резултат кај определена индивидуа или група која може да се набљудува како 

субјективен елемент14.  

2. Национална безбедност - под поимот „национална безбедност“, се подразбира 

состојба на социјална, економска и политичка стабилност која е неопходна за опстанокот 

и развојот на Република Северна Македонија, како суверена, демократска, самостојна и 

социјална држава, како и за одржувањето на уставниот поредок, состојба на непречено 

остварување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот во согласност со 

Уставот на Република Северна Македонија15. 

3. Системот за безбедност - претставува облик на организирање и функционирање во 

рамките на општеството, за спроведување на специфични активности и мерки на 

превентивен и репресивен план, кои се преземаат за зачувување на суверенитетот, 

уставниот поредок, основните права и слободи на граѓаните и на сите останати вредности 

од сите облици и видови на загрозување на сите нивоа. 

 Заеднички елементи на системот за национална безбедност се следните: 

 Безбедносна политика, 

 Безбедносна структура, 

 Безбедносно самоорганизирање на цивилното општество, 

 Учество во меѓународни безбедносни и одбранбени организации. 

 Фукционирањето на безбедносниот систем во една држава, заснован на принципите 

на демократско владеење, може да биде одржан преку демократска контрола и надзор над 

вооружените сили, полицијата и безбедносно разузнавачките служби. Безбедносниот 

систем на една држава е силен и ефикасен доколку армијата, полицијата и безбедносно 

                                                 
14Мојаноски, М., Димовски, З., Ѓуровски, М., Илијески, И.,  Безбедноста и безбедносните закани за 

Република Македонија (научно истражувачки извештај), Факултет за безбедност, Скопје, 2010, стр.17. 
15Член 3 од законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна 

Македонија, (Сл. весник на Р.С. Македонија бр. 108/2019 од 28.05.2019), стр.2. 
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разузнавачките служби работат целосно функционално, во рамките на демократскиот 

систем на цивилна контрола и надзор, кои обезбедуваат одговорност, отчетност и 

транспарентност16. 

4. Структура на безбедносниот систем на Република Северна Македонија- Кога 

зборуваме за безбедносен систем на РСМ, можеме да зборуваме за три основни 

конструктивни елементи од кои се состои истиот: 

а) Правни норми ( правни документи и норми, меѓународни конвенции, национални 

правни акти, устав на Република Северна Македонија, закон за внатрешни работи, закон 

за одбрана, закон за агенција за разузнавање, закон за ОТА, закон за АНБ, закон за 

полиција, закон за елктронски комуникации, закон за следење на комуникациите, закон за 

класифицирани информации и др), 

б) Институции кои вршат безбедносна функција ( Претседател на РСМ, Влада на РСМ, 

МВР, МО, Генералштабот на Армијата и Армијата на РСМ, АНБ, АР, ВСБиР, ЦУК, ДЗС и 

сл.) 

в) Безбедносни мерки: превентивни (превенција во училиштата, безбедносна култура и 

сл.) и репресивни мерки (кривично-правни санкции, административно-правни санкции, 

засилен надзор и сл.)17. 

5. Разузнавање: 

 Според Батковски разузнавањето претставува организирана активност на 

општествена група, движење, партија или дел од државниот апарат (државата), 

насочена кон прибирање тајни податоци и информации од потенцијален или 

актуелен противник од воен, политички, економски и културен карактер, a со 

цел реализирање на сопствените витални интереси18, 

 Според Котовчевски, разузнавањето е производ кој резултира од прибирање 

(собирање), складирање, интегрирање, анализирање, обработка и интерпретација 

                                                 
16Мојаноски, М., Димовски, З., Ѓуровски, М., Илијески, И.,  Безбедноста и безбедносните закани за 

Република Македонија (научно истражувачки извештај), Факултет за безбедност, Скопје, 2010, стр.26-28. 
17Николовски, М., Спасески, Ј.,Герасимоски, С., Безбедносни системи - Прилог кон учењето за безбедносни 

системи, Факултет за безбедност, Скопје, 2010, стр.27. 
18 Батковски T., Разузнавачка и безбедносно - контраразузнавачка тактика, Јофи скен, Скопје, 2008, стр.17. 
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на расположивите информации што ce однесуваат на други држави или 

региони19. 

6. Разузнавачка служба: Професорот Батковски во своето дело „Разузнавачка и 

безбедносно – контраразузнавачка тактика“20 ја дефинира разузнавачката служба како 

специјализиран дел од државната управа, што прибира, класифицира, анализира, 

проценува и презентира пред државниот врв, податоци, оценки и предлози, од 

политички, воен, економски, културен и друг карактер, во врска со виталните државни 

интереси и цели, и се ангажира на извршување на други задачи, добиени од државниот 

врв, со цел остварување на стратешките национални цели и ги заштитува сопствените 

интереси од противникот.  

7. Контраразузнавачка служба – Контраразузнавачка служба претставува дел од 

државната управа, што се занимава со откривање и спречување на дејствувањето на 

противничките разузнавачки служби, заштита на сопствените тајни и заштита на 

одредени објекти и работни места, што можат да бидат мета на противничките 

служби.21 

8. Контрола- Системски обид за поставување на стандарди на ефикасност, ефективност, 

законитост и професионалност при спроведување на зададени цели и политики на една 

организација, установа или држава. Постојат повеќе нивоа на контрола и тоа: извршна 

контрола, судска контрола и внатрешна контрола.  

9. Надзор – надгледување, мониторинг, проценка и ревизија на работата на одредено 

лице, организација или установа, со цел подобрување на нивната продуктивност, 

ефикасноста, ефективност, целисходност и интегритет. Постојат повеќе нивоа на 

надзор и тоа: Парламентарен надзор (се реализира преку парламентарни комисии), 

надзор од независни тела (независни експерти или експертски комисии и експертски 

тела, Народен правобранител, државен завод за ревизија и др.) и граѓански надзор. 

                                                 
19Котовчевски М., Македонско - анлиски речник на разузнавачка терминологија, Бомат графикс, Скопје, 

2009, стр 128. 
20Батковски Т., Разузнавачка и безбедносно – контраразузнавачка тактика, Скопје 2008, стр. 17. 
21Исто, стр. 143. 
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10.  Безбедносно-разузнавачката заедница ги опфаќа безбедносно-разузнавачките 

служби во Република Северна Македонија и тоа:  

-  Агенција за национална безбедност,  

-  Агенција за разузнавање и  

-  Надлежна организациска единица за воена безбедност и разузнавање во 

Министерство за одбрана (Секторот-Службата за воена безбедност и разузнавање, 

С-СВБиР)22 

10.1.АНБ (Агенција за национална безбедност): Собира, обработува, анализира, 

проценува, разменува, чува и штити податоци и информации, со цел откривање и 

спречување на активности што се поврзани со безбедносни закани и ризици за 

националната безбедност на државата. Припадниците на АНБ немаат полициски 

овластувања, како нивните претходници кои беа вработени во УБК. АНБ не е повеќе 

орган во состав на МВР и функционира како независен орган, владино тело. Директорот 

на АНБ го бира Владата на Република Северна Македонија на предлог на Премиерот23. 

Надзор над работата на Агенцијата вршат: Собранието - непосредно и преку надлежни 

работни тела, Народниот правобранител на Република Северна Македонија, Дирекцијата 

за заштита на лични податоци, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, 

Државниот завод за ревизија и Советот за граѓански надзор, согласно Законот за следење 

на комуникациите како и - други органи согласно со закон24.  

10.2.Агенција за Разузнавање (АР): Агенцијата е надлежна да собира податоци и 

информации од значење за безбедноста и одбраната на Република Македонија, како и за 

стопанските, политичките и другите интереси на државата. Агенцијата врши анализи и 

истражувања на податоците и информациите и задолжително ги известува претседателот 

на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија, како и 

други државни органи за прашања од значење на нивниот делокруг25. 

                                                 
22Член 2 од Закон за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна 

Македонија, стр.1. 
23Закон за Агенција за национална безбедност. 
24http://www.anb.gov.mk/zaAgen.html(пристапено на 26.10. 2020 година). 
25Закон за агенцијата за разузнавање (Сл. Весник на РМ, бр. 19/95, 6 април 1995 година). 

http://www.anb.gov.mk/zaAgen.html
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Надзор и контрола над Агенцијата за Разузнавање: Надзор и контрола на работата на 

Агенцијата за разузнавање се спроведува од законодавната, извршната и судската власт. 

Со законот за Агенцијата за разузнавање утврден е надзорот на работата на Агенцијата. 

Собранието на Република Северна Македонија врши надзор на работата на Агенцијата 

преку Комисија за надзор и контрола врз работата на Агенцијата за разузнавање и 

Агенцијата за Национална Безбедност. Други органи кои можат да вршат надзор и 

контрола врз работата на Агенцијата за Разузнавање се: Претседателот на Република 

Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија, Министерството за 

финансии, судството, Народниот правобранител, Дирекцијата за безбедност на 

класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Советот за 

граѓанска контрола, Судовите и Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија26. 

 10.3. Секторот-Службата за воена безбедност и разузнавање (С-СВБиР): е намената 

за собирање, документирање и анализирање разузнавачки податоци важни за 

националната одбрана, откривање и спречување субверзивни активности кои потекнуваат 

од странски разузнавачки агенции или други меѓународни групи (како терористички 

организации), важни за националната одбрана. Врши заштита на вооружените сили, како и 

заштита на доверливи информации од одбраната. Исто така извршува задачи и 

активности, со цел спречување и откривање на кривични дела во одбраната. 

Надлежностите на овластените службени лица вработени во С-СВБиР, за реализација на 

горенаведените активности, се во рамките на Министерството за одбрана на Република 

Северна Македонија27. 

Надзор и контрола над С-СВБиР вршат: Собранието на Република Северна Македонија 

преку Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите. 

Останати органи кои можат да вршат надзор над С-СВБиР се: Дирекцијата за безбедност 

на класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Народниот 

                                                 
26https://www.ia.gov.mk/kontrola.htm l(пристапено на 26 октомври 2020). 
27Закон за Одбрана, Сл. Весник на Р.М, бр.42/2001 
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правобранител, Советот за граѓанска контрола, Судовите и Јавното обвинителство на 

Република Северна Македонија. 

 

  10.4. ОТА (оперативно-техничка агенција): Посредник или линк помеѓу операторот и 

овластените органи за следење на комуникации, без можности за активирање или 

спроведување на снимањето на следените комуникации. ОТА не поседува техничка 

можност за пристап до содржината на следената комуникација28. 

Надзор и контрола над ОТА:  Собранието на Република Северна Македонија, 

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Дирекцијата за заштита на 

лични податоци, Народниот правобранител на Република Северна Македонија, Советот 

за граѓанска контрола, Судовите и Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија29. 

  Реформите кои се однесуваат на надзорот и контролата ги опфати сите 

горенаведени агенции. Реформите кои се спроведени врз безбедносните служби во 

Република Северна Македонија, одиграа доста важна улога во интеграција на нашата 

земја во НАТО и ЕУ, имајќи го во предвид фактот за три децениската стратешка 

определба на земјата, за приклучувањето кон овие колективни политичко-економски и  

безбедносни системи. 

1.2.3. Операционално одредување на предметот на истражување 
 

Услови - Условите од кои зависи појавата и како се дојде до реформите во безбедносно 

разузнавачките служби, како резултат на севкупната општествено - економската и 

политичка состојба во државата.  

Ефикасноста и ефективноста на системот за надзор и контрола над службите 

непосредно влијае врз националната безбедност и безбедноста на граѓаните, почитувањето 

на основните човекови права и слободи, загарантирани со Уставот на Република Северна 

                                                 
28Закон за Оперативно -Техничка Агенција 
29https://ota.mk/mk/osnovni-informacii (пристапено на 27 октомври 2020) 
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Македонија, како и меѓународни акти, каде државата е потписничка и е обврзана да ги 

почитува (Европската конвенција за заштита на човековите права и Универзалната 

декларација за човекови права  на ООН). 

За полесно разграничување на учесниците истите ќе ги поделам на посредни и 

непосредни. 

Како посредни учесници се субјектите кои имаат надлежности и кои учествуваат 

во реформите на безбедносниот сектор (донесување на закони, како и измени и дополни 

на веќе постоечките), т.е. трите власти во Република Северна Македонија (извршната, 

законодавната и судската власт), потоа граѓанското општество, разни невладини и тинк-

тенк организации, академската фела и др. 

Како непосредни  учесници, т.е. субјекти ќе бидат телата за контрола и надзор 

над службите (членовите на тие состави), како и безбедносно разузнавачките служби 

(Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Воената служба за 

безбедност и разузнавање во МО на Република Северна Македонија), односно овластените 

службени лица во тие служби. Оние лица кои де факто работат согласно законите и 

законските одредби и истите ги спроведуваат во практика, почнувајќи од најниските по 

функции кадри, па се до средните и највисоките раководни позиции во тие органи. 

Како последни во операционалното определување на предметот, секако се резултатите. 

До нив доаѓаме преку методите и средствата кои ќе бидат употребени во ова 

истражување. Основните и очекувани резултати кои би трбало да се постигнат со 

професионален и ефективен надзор и контрола над безбедносно разузнавачките служби 

се: подобрување на демократијата во општеството, почитување на владеењето на правото, 

почитување на основните човекови права и слободи, загарантирани со Устав, спречување 

на злоупотреби и пречекорувања на овластувањата од страна на вработените во службите, 

т.е. обезбедување на законитост во работењето на службите. Со една реченица кажано, 

враќање на довербата на граѓаните во државата и институциите. 

 

1.2.4 Временско и просторно одредување на предметот на истражување 
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Временското одредување на истражувањето ќе го опфати периодот од последната 

деценија (2009-2019), со главен акцент на периодот од 2017 до 2019 година, т.е. периодот 

по донесувањето на нови закони, како и законски измени и дополни на веќе постоечките 

закони, со кои се изврши преструктуирање на разузнавачките служби во Република 

Северна Македонија и се променија одредени сегменти од делокругот на нивната работа, 

со посебен акцент на надзорот и контролата која се спроведува над нив. Исто така ќе се 

направи еден историски осврт на периодот од нивното создавање и трансформациите низ 

кои поминале,  па се до денес.  

Просторното одредување е ограничено на територијата на Република Северна 

Македонија, но ќе се користат позитивни примери, искуства, анализи и случаи на земји од 

поширокото опкружување. 

 

1.2.5. Дисциплинарно одредување на предметот 
 

Дисциплинарното одредување на предметот на истражување на овој труд 

навлегува во областа на повеќе научни дисциплини од областа на безбедноста, односно 

науката која ги проучуваа безбедносно разузнавачките служби и агенции. Имено, преку 

научната дисциплина методологија на истражување на безбедносните науки ќе се 

проучува практичната примена на методи, техники, постапки и инструменти при 

вршењето на самото истражување, проучување на феномените разузнавање и безбедност, 

односно собирање на податоци и информации, обработка на податоците, нивно 

користење, анализа и изработка на извештаи-анализи. Од аспект на проучување на 

реформите во службите, со посебен осврт на надзорот врз истите, ќе се навлезе во областа 

на Правото (кривично, управно граѓанско и уставно).  

Ќе се обработуваат правните норми (Устав, закони, подзаконски акти, колективни 

договори и меѓународни договори, упатства и правила),  со кои се регулира работата на 

службите за безбедност и разузнавање, како и работата на надзорните и контролни тела, 

наведени во ова истражување. 
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1.3. Цел на истражувањето 

 

Целите на истражувањето генерално произлегуваат од предметот на истражување 

на овој труд, а истите ги дефинираат поставените хипотези, како цели на докажување. 

Генералната цел на ова истражување е да се објасни улогата на надзорот и контролата 

во обезбедување на законитоста, ефикасноста, отчетноста и транспарентноста на 

безбедносно разузнавачките служби во Република Северна Македонија. 

Постојат повеќе цели на овој труд а тие се конкретизирани низ следниве задачи: 

1. Да се утврдат негативните појави, недостатоците и предизвиците со кои се 

соочуваат контролните и надзорните тела  при  реализацијата на работата од 

нивниот домен. 

2. Да се утврди дали постоечките правни норми и акти во Република Северна 

Македонија се доволни за ефикасна и ефективна работа на надзорните тела и 

органи или постои потреба од поконкретна правна регулираност на нивните улоги, 

со цел подобрување на нивната работа (потреба од донесување на Закон за надзор и 

контрола над безбедносно разузнавачката заедница)? 

3. Да се утврдат и објаснат способностите кои треба да ги поседуваат институциите, 

органите, телата и комисиите кои се дел од законодавната, извршната и судската 

власт, а се наменети за контрола и надзор над службите. 

4. Класификација на способностите кои треба да ги развиваат телата назначени за 

надзор и контрола над работата на безбедносно разузнавачките служби. 

5. Споредба на потребните способностите кои треба да ги имаат телата назначени за 

надзор и контрола над работата на безбедносно разузнавачките служби со 

моменталните способности кои ги имаат. 

6. За ефикасен надзор и контрола е потребен соодветно  обучен и кфалификуван 

кадар. 

7. Утврдување на постапката за вршење на надзор и контрола (планирање, 

спроведување, затворање и документирање). 
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8. Утврдување и објаснување на стандардните оперативни процедури за 

спроведување на ефикасен  надзор и контрола. 

9. Да се утврди влијанието на финансиските, материјалните и техничките средства 

врз ефикасноста и ефективноста на надзорот и контролата. 

 

Карактер на истражувањето: 

● Ова истражување ќе биде индивидуално, затоа што ќе биде спроведено од авторот 

на овој проект; 

● Применето, затоа што решава проблем од областа на безбедноста; 

● Современо, затоа што проучува актуелен проблем од областа на безбедноста; 

● Теоретско, со примена на дедуктивен метод. 

 

1.4. Хипотетичка рамка-хипотези 

 

 Општа (генарална) хипотеза 

Надзорот и контролата над службите имаат клучно влијание во обезбедување на 

законитоста, ефикасноста, отчетноста и транспарентноста на безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија. 

 

Посебни хипотези 

 

 Успешноста во обезбедувањето на законитост и ефикасност на службите, 

зависи од стручноста и експертизата на кадарот кој го реализира надзорот, 

односно добро познавање на проблематиката на која работат истите. 

 Успешноста во обезбедувањето на законитост, ефикасност и отчетност на 

безбедносно разузнавачките служби, во голема мера зависи од правилното 

одредување на специфичните области, активности и задачи на кои треба да 

се посвети внимание, при надзорот и контролата на истите. 
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 Успешноста во обезбедувањето на законитост и ефикасност на службите 

зависи од можностите за ангажирање на независни есксперти и независни 

стручни комисии  и експертски тела, кои ќе дадат објективна слика за 

контролираната состојба. 

 Ефикасноста и ефективноста на работата на безбедносно разузнавачките 

служби зависи од правните регулативи за употреба на надзорните и 

контролни тела (донесување на Закон за надзор и контрола над 

безбедносно-разузнавачката заедница, со кој ќе се уреди и систематизира 

овој сложен систем и ќе се отстранат  сите досегашни нејаснотии). 

 Ефикасноста и ефективноста на работата на безбедносно разузнавачките 

служби во голема мера зависи од начинот на уредување и утврдување на 

постапката за вршење на надзор и контрола (планирање, спроведување, 

затворање и документирање на контролата), односно воспоставување на 

стандардно оперативните процедури за спроведување на ефикасен  надзор и 

контрола над службите. 

 Успешноста во обезбедувањето на законитост, ефикасност и отчетност на 

безбедносно разузнавачките служби зависи од финансиските, материјалните 

и техничките сретства за поддршка на функциите на надзорот и контрола. 

 

Досегашното искуство во Република Северна Македонија покажува дека: 

 

1. Нема култура на спроведување на детален, сеопфатен и континуиран 

надзор и контрола над службите, од страна на институциите и органите 

одредени за тоа (надзорни парламентарни комисии, јавен обвинител, 

народен правобранител и сл.). 

2. Нема доволна и прецизна отчетност на разузнавачките служби за својата 

работа кон органите за надзор и контрола (доставување на извештаи за 

нивната работа, како годишни, полугодишни или по потреба вонредни 

или редовни извешатаи и сл.). 



 

 

 

34 

 

3. Политизацијата на установите во Република Северна Македонија е 

причина за неефикасен надзор над посебните истражни мерки (следење 

на комуникациите), кои ги спроведуваат безбедносно разузнавачките 

служби. 

 

1.5. Начин на истражување (методи, техники и инструменти) 

 

Во текот на истражувањето ќе бидат применети следните методи: 

1.5.1  Општи научни методи 

 

 Дескриптивниот метод, ќе се користи за деталното опишување на улогата на  

надзорот и контролата над безбедносно разузнавачките служби. 

 Компаративниот метод, ќе се користи за утврдување на поврзаноста на надзорот и 

контролата со ефективноста, ефикасноста, транспарентноста и отчетноста на 

безбедносно разузнавачките служби. 

1.5.2  Посебни научни методи 

 

 Методот на анализа на содржина, ќе биде употребен при анализирањето на правни 

документи, публикации, изјави на релевантни лица во медиумите, научни трудови 

кои ја обработуваат проблематиката на надзорот и контролата над службите. 

 Историскиот метод - кој треба да даде сознанија за историскиот развој на 

разузнавачките служби (од периодот на осамостојување, па се до денес), нивната 

еволуција, реформите кои се спроведени со цел подобрување на нивната 

ефективност и ефикасност, со посебен осврт на надзорот и контролата над истите. 

1.5.3 Техники 

 

 Интервју - Ќе се интервјуираат испитаници вработени во безбедносно 

разузнавачките служби на Република Северна Македонија (особено испитаници на 

раководните позиции), кои имале искуство при практично спроведување на 
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мерките на следењето на комуникациите и искуство од надзорот и контолата која 

била спроведувана врз нивната работа, од тела за надзор кои се со закон одредени. 

Исто така ќе се интервјуираат испитаници кои учествувале во реформите, со кои 

се изврши преструктуирање на безбедносните служби (експерти од граѓанскиот 

сектор, од областа на безбедноста и правото, пратеници кои учествувале во 

собраниски комисии за донесување на закони, дополни и измени на веќе 

постоечки закони. 

Покрај интервјуто, ќе биде спроведена и анкета за мислењето на граѓаните за 

негативните појави кои се појавиле во минатото, а се појавуваат и денес, при 

спроведување на мерките на следењето на комуникациите од страна на 

безбедносно разузнавачките служби и нивната доверба во реформираните 

безбедносно разузнавачки служби. 

 

1.5.4. Инструменти 
 

Врз основа на овие техники ќе се употребат следниве инструменти:  

 прашалник – Прашалникот е истражувачки документ што се користи во 

разработка на анкетирањето како истражувачка техника. 30 Следстевно на тоа, 

прашалникот ќе биде подготвен соодветно на целните групи кои ќе се анкетираат и 

интервјуираат. 

 анкетен лист (со подготвени јасни и разбирливи прашања, бидејќи со него ќе 

бидат опфатени “обични” граѓани, кои немаат секојдневен допир со 

проблематиката која ја опфаќа во ова истражување). 

1.6. Научна и општествена оправданост 

 

Општественото и научното значење на ова истражување тргнува од самите 

очекувања и цели на темата. Истражувањето од аспект на неопходност и приоритет во 

                                                 
30Мојаноски Т. Ц. , 2012, Методологија на безбедносните науки – истражувачка постапка (книга втора), 

Факултет за безбедност – Скопје, стр. 380 
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користењето на сите можни ресурси во превенирањето на злоупотреба на безбедносните 

служби од извршната власт и одредени центри на моќ, сконцентрирани во група на луѓе, 

претставува предуслов за добивање на конкретен научен и практичен одговор на 

прашањата кои произлегуваат од проблемот.  

Истражувањето генерално е насочено кон реформите во безбедносно 

разузнавачката заедница, со акцент на улогата на надзорот и контролата над 

безбедносните служби, како превентивен механизам за спречување на злоупотреба и 

пречекорувања на овластувањата од страна на службите. Воедно, преку 

истражувањето ќе се проучи мислењето на експертите од областа на разузнавање и 

безбедност за направените реформи врз безбедносно разузнавачките служби. 

Општествената оправданост на истражувањето за кое се говори е повеќенаменско. 

Најпрво треба да прифатиме дека постоело и ќе постои тенденција на зголемување на 

злоупотреба на моќта и средствата со кои располагаат безбедносните служби, за 

политичка борба со политичките опоненти на власта, кои генерално се реализираат преку 

овластени службени лица (ОСЛ), кои немаат етички и морални вредности, професионален 

интегритет, лојалност кон државата, а ја имаат кон партијата на власта. 

Оправданоста е значајна и поради фактот што се врши научно истражување на 

тема која моментално е доста актуелна во Република Северна Македонија, поради тоа што 

некои од законите сеуште не се стапени во сила во моментот на изработка на трудот и 

исто така оваа проблематика во моментов претставува актуелен предмет на истражување 

и интерес на земјите во регионот и пошироко. 

Научната оправданост на истражувањето се состои и во фактот што 

мултидисциплинарниот пристап во истражувањето ќе придонесе кон  добивање на нови 

теоретски и емпириски сознанија со цел организирано пренесување и практично 

искористување во научната теорија. Преку истражувањето ќе се изведат прецизни 

дефиниции и терминолошки појаснувања на повеќе поими кои произлегуваат од 

предметот на истражување, а  кои досега различно се толкувале. Исто така, преку јасно 

дефинирање и допрецизирање на проблемот и предметот во текот на истражувањето, на 
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крајот ќе излеземе со конкретни предлози и решенија, кои од научен но и практичен 

аспект ќе допринесат во општествено-научни цели. 

ГЛАВА I – ТЕОРЕТСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА И 

НАЦИОНАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

Во оваа глава на трудот ќе се направи преглед на литературата која се однесува на 

општата безбедност, нејзиното дефинирање, различните аспекти и секако нејзината 

важност. Дополнително на ова, во овој дел на трудот ќе се посочат и отворат прашањата 

поврзани со националната безбедност. Што претставува националната безбедност, зошто е 

важна и слично. Оваа глава ќе служи како своевидна воведна напомена на самиот труд. 

 

1. Безбедност 
 

Слободно можеме со сигурност да кажеме дека безбедноста е еден од основните 

елементи на човечкото општество, од моментот на неговото создавање, па се до денес. Од 

самиот почеток, човечките групи, односно поединците кои сочинуваат човечки групи, 

организации или институции, имале голема потреба да се грижат за својата безбедност. 

Оваа грижа за безбедноста произлегува од вродениот инстинкт за самоодржување.  

Затоа, во сите периоди во кои се развива општеството, општествените групи 

преземаат одредени активности за постигнување, одржување, но и развивање на одредено 

ниво на безбедност. Сите овие активности се создадени со цел да се опстане во 

општеството. На овој начин, безбедноста доби на значење, со обединување на луѓето во 

помали или поголеми групи, почнувајќи од семејството,потоа држави, меѓународни 

заедници и слично. Ако на сето ова гледаме од историски аспект, општествениот живот 

отсекогаш се состоел од различни форми на конфликт. Овие конфликти можат да бидат од 

политичка, економска и воена природа, а се карактеризираат најмногу со употреба на сила 
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и различни форми на насилство, насочени кон важноста и опстанокот и на поединецот и 

на општествените заедници.  

До крајот на 20 век на безбедноста се гледаше од аспект на државната безбедност, пред 

се од воен аспект, односно надворешни закани за безбедноста на една држава. Од 

неодамна, погледот на безбедноста значително се промени, поради различни причини. 

Една од главните причини е тоа што дојде до промена во меѓународните односи, а потоа и 

поради појавата на современи форми на безбедносни закани и ризици. Овие форми се 

карактеризираат со висок степен на тајност (тероризам, сајбер-тероризам, 

транснационален организиран криминал, еколошки криминал, сајбер-криминал итн.) и 

социјална опасност. Злоупотребувајќи ја современата модерна технологија, постојат 

државни и недржавни актери, кои користат конвенционални и неконвенционални, редовни 

и нерегуларни, отворени и тајни средства и методи, за постигнување на стратешки цели, 

со што се постигнува комбинација на симетрични и асиметрични закани, наречени 

хибридни закани за безбедноста. Предизвиците, ризиците и заканите што 21 век ги носи, а 

се насочени кон националната безбедност, добиваат меѓународен карактер и го доведуваат 

во прашање не само опстанокот и постоењето на самата држава, туку и на поединецот, а 

да не зборуваме за човештвото во целина. Тоа е причината што заштитата на 

националната безбедност директно зависи и е тесно поврзана со успешноста на работата 

на безбедносно разузнавачките служби, за што најмногу ќе зборуваме во овој магистерски 

труд. 

 

1.1. Дефинирање на безбедноста 

 

Врз основа на сето наведено, слободно можеме да заклучиме дека теоретски 

станува збор за безбедноста како држава, функција, потреба, интерес, понатаму 

безбедноста како организација и безбедноста како чувство. Оваа сложеност во значењето 

на поимот безбедност прави потешкотија во обидите да се даде добра дефиниција, која би 

ги опфатила сите аспекти на безбедноста и која повторно би била лишена од непотребно 
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набројување и опис. Ако ја гледаме безбедноста во потесна смисла, безбедноста значи 

одредена состојба која се карактеризира со отсуство на опасност за луѓето, поединците, 

општествените групи. Додека во поширока смисла, безбедноста ги опфаќа сите 

активности што ги преземаат одредени субјекти за да се постигне оваа состојба, потоа 

системот на организации и институции задолжени за преземање на овие активности, како 

и чувството. 

 

Дефиницијата за безбедност треба да ја вклучи не само безбедносната ситуација 

како таква, туку сето тоа што го прават луѓето за да ја постигнат таа состојба. Во овој 

контекст, националната безбедност се дефинира како:  

Оваа дефиниција за национална безбедност, како нејзини суштински елементи 

содржи:31 

 Заштита на една држава од сите воени и невоени опасности кои доаѓаат 

надвор од нејзините граници, од меѓународна средина (надворешна 

безбедност); 

 Заштита на уставниот и правниот поредок од вооружени бунтови, 

сепаратистички и други субверзивни активности; 

 активности на внатрешни екстремисти (внатрешна безбедност); 

 Заштита на човековите права и имотот на граѓаните (индивидуална 

безбедност); 

 Заштита на идентитетот и развојот на одредени општествени групи 

(социјална сигурност); 

 Заштита на економскиот поредок и животниот стандард на луѓето 

(економска безбедност); 

 Заштита на луѓе и објекти од пожар, поплави, земјотреси, бури и други 

природни непогоди (цивилна заштита); 

 Заштита на здравјето на луѓето (здравствена безбедност); 

                                                 
31Bhatia, A.The discourses of terrorism, Jurnal of pragmatics Department of Hong Kong,14 (3),2006, pp.279–289 



 

 

 

40 

 

 Заштита на животната средина (безбедност на животната средина). 

 

 Со фокусирање на поединецот, концептот на безбедноста нужно мора да ги 

вклучува сите аспекти на човековите права, вклучително и потребата за задоволување на 

основните потреби и барањата за политичка и социјална слобода. 

Според јужноафриканскиот политички лидер Френе Гинвала, „Размислувањето за 

безбедноста се прошири од ексклузивна грижа за безбедноста на државата до грижа за 

безбедноста на луѓето. Заедно со оваа промена дојде и идејата дека државите не треба да 

бидат единствен или главен референт на безбедноста. Во фокусот стануваат интересите на 

луѓето или интересите на човештвото, како колектив“32. На овој начин, безбедноста 

станува сеопфатна состојба во која поединечните граѓани живеат во слобода, мир и 

безбедност и целосно учествуваат во процесот на владеење. Тие уживаат заштита на 

основните права, имаат пристап до ресурсите и основните животни потреби, вклучително 

и здравјето и образованието, и живеат во средина која не е штетна за нивното здравје и 

благосостојба. Затоа, безбедноста е постојан процес на барање соодветен одговор на 

актуелните закани и предизвици, а бидејќи е сложен концепт, чија функција ги надминува 

националните граници, обединувањето на безбедносните структури е неопходно за 

делумно или целосно остварување на оваа функција. 

 

Отстапувањето од реалистичниот, државно-центриран концепт на безбедност, кој 

доминира во академските истражувања, како и надворешно политичкото размислување на 

големите сили носи нови прашања или ранливости и мерки или активности, како 

приоритети за глобалната безбедност, што не беа вклучени во меѓународните и 

колективните безбедносни агенди:33 

 Ранливост на угнетување и физичко насилство, поради намерно 

дејствување; 

                                                 
32Idem, p.301. 
33S. Mijalkovic,S., Nacionalna bezbednost, Kriminalisticko policijska akademija, Beograd, 2015, p.34 
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 занемарување од страна на државата на сопствените граѓани, што резултира 

со масовно раселување на луѓе и внатре и надвор од националните 

граници, и одговорноста на меѓународната заедница да ги заштити луѓето 

во овие ситуации; 

 Ранливост на сиромаштија и сиромаштија како фактор меѓусебно поврзан со 

заканите на насилството и потребата да се препознае меѓусебната врска 

помеѓу конфликтот и сиромаштијата како причина, последица и одговор на 

политиката на граѓанските војни; 

 Развој и ставање крај на сиромаштијата, како важно средство за 

постигнување на човековата безбедноста и меѓународната соработка за 

развој како приоритет; 

 Ранливост на негативни ризици од повеќе извори, вклучително и природни 

катастрофи, економски падови и климатски промени, како приоритетни 

грижи за широк опсег на области на јавни политики;  

 размислување за сиромаштијата и развојот, кои се фокусираа на напредокот, 

нееднаквоста и лишување; 

 Други актери освен државата, како извори на закана и како носители на 

обврските за заштита; 

 Глобална меѓусебна поврзаност на безбедносните закани (како што се 

терористичките мрежи, глобални финансиски кризи и пандемии) и 

неопходни одговори. 

 

1.2.Историски аспекти и идејата за безбедност 

Идејата за поединецот како референт на безбедноста не е нова. Концепцијата на 

државата, како референт на безбедноста од 20 век не била кристализирана до 18 век кога, 

по Француската револуција и Наполеонските војни, заканите за државата се појавиле како 

најважно безбедносно прашање; „Ретификацијата на државата беше производ на 
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специфични историски околности“. Претходно, концептот на безбедност беше поширок, а 

се однесуваше и на државата и на поединецот.34 

 За Грците, градот-држава обезбеди ред и заштита, предуслов за човечките напори 

и благосостојба. За Римјаните „securitas“ означувала внатрешна состојба на спокојство и 

слобода од грижа. Иако терминот не се користеше, човечката безбедност е во срцето на 

целта на Обединетите нации. По ужасите на Втората светска војна, составувачите на 

Повелбата на Обединетите нации од 1945 година беа мотивирани од потребата, нациите да 

дејствуваат колективно, за да ги заштитат слободата и достоинството на поединците, ја 

препознаа тензијата помеѓу поединецот и државата и бараа од државите да го почитуваат 

човековото достоинство и основните човекови права и слободи35.  

Колективно, овие договори им даваат меѓународно правно признавање на правата 

на поединците и им обезбедуваат на поединците правна основа за оспорување на 

„неправедната државно правна или угнетувачка обичајна практика“. Повелбата, исто така, 

ја препознава врската помеѓу развојот и мирот, гледајќи ги социјалните и економските 

превирања по Првата светска војна, како фактор зад подемот на нацизмот. Повелбата ја 

артикулираше грижата за економскиот и социјалниот напредок, заедно со мирот, 

безбедноста и човековите права. Овие цели оттогаш служат како централни цели на 

Обединетите нации. 

 

1.3.Видови на безбедност 

 

Опасноста, односно изложеноста на повреди и оштетувања е клучен елемент на 

безбедносната граматика. Ако нема опасности, нема потреба да се зборува за безбедноста. 

Затоа, можеби звучи парадоксално, но свет без опасност не би бил безбеден свет, туку 

свет без безбедност. Значи треба да има опасност за воопшто да може да се зборува за 

                                                 
34Beebe, Shannon D&Kaldor, M., The Ultimate Weapon Is No Weapon:Human Security and the New Rules of War 

and Peace, Public Affairs,Perseus Books Group, New York, 2010, pp.42-43. 
35Hettne, B., Development and security: origins and future, Security Dialogue 41(1), 2010, pp. 31-52. 
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безбедност. Притоа, во овој дел ќе се направи одредена класификација на неколку видови 

на безбедност, кои ќе бидат накратко објаснети.  

 

1.3.1. Воена безбедност 

Воената безбедност, односно стремежот за ослободување од воени закани, е 

традиционално поле на безбедносни студии или стратешки студии. Од почетокот на 

безбедносните студии по Втората светска војна, до 80-тите години од 20 век, поимот 

безбедност беше речиси синоним за слобода од воени закани за националната безбедност. 

Стратешките мислители првенствено се занимаваа со анализа на воените способности и 

политики на нивните и на другите земји, со цел да се зголеми националната безбедност. 

Академските дискусии за воената безбедност за време на Студената војна беа 

главно во тек под влијание на воено-технолошките промени (на пр. развојот на 

вселенската технологија во 1950-тите, нуклеаризацијата на подморниците во 1960-тите 

или развојот на антибалистичките системи во 1980-тите) и имаше за цел да им помогне на 

носителите на одлуки во западните земји, особено во САД и Велика Британија, во 

имплементација на безбедносната политика36. 

Од крајот на осумдесеттите па наваму, концептот на безбедност хоризонтално се 

прошири од полето на воените теми во областа на невоените прашања, како што се 

кршењето на човековите права, климатските промени, политичката или економската 

стабилност итн. Исто така, поимот безбедност се прошири вертикално од државно-

центричен поглед до поглед центриран на поединецот, општеството, регионот, 

меѓународниот систем или глобалното општество. 

Денес, кога зборуваме за безбедноста воопшто, веќе не подразбираме дека се 

работи исклучиво за воената безбедност на државата. Денес, дискурсот за безбедност е 

многу поширок, посеопфатен и поотпорен отколку што беше порано. Затоа, зборувањето 

за „воена безбедност“ на почетокот на 21 век има многу повеќе смисла отколку за време 

на кубанската криза. Кога зборуваме за воено-безбедносниот сектор, пред се мислиме на 

                                                 
36Fabbro, D., Peaceful Societies: An introduction, Journal of Peace Research, No.1, Vol. 15,1990. 
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динамиката помеѓу политички единици, главно држави, каде што има закана или употреба 

на воена сила. Во воениот сектор доминираат односите на воената моќ меѓу овие 

единици37. Главен референтен објект во воено-безбедносниот сектор е територијалниот 

интегритет и суверенитет на државите. Заканите за овој референтен објект може да 

доаѓаат од други држави или повторно од недржавни актери, за што ќе стане збор 

подоцна. Сепак, постојат и други референтни објекти, чијашто поделба може да доведе до 

закана или употреба на воена сила. Тоа може да бидат референтни објекти кои примарно 

припаѓаат на други сектори како што се политички (на пр. организациска стабилност на 

политичкиот поредок) или нивоа (на пр. меѓународен либерален економски поредок), 

чијашто поделба може да доведе до милитаризација или употреба на воена сила (војна 

против сецесионисти или испраќање меѓународни поморски трупи во борбата против 

пиратеријата). Во овие случаи станува збор за прелевање на безбедносниот дискурс, од 

другите сектори на безбедносните практики во воениот сектор. 

 

1.3.2. Политичка безбедност 

Политичката безбедност се однесува на организациската стабилност на поредокот 

во рамките на политичката заедница. Во последните неколку стотини години доминантна 

форма на политичко организирање е државата. Затоа политичката безбедност се однесува 

пред се на организациската стабилност на државата. Имајќи предвид дека суверенитетот, 

односно монополот над легитимната употреба на физичка сила е начинот на кој државите 

ја одржуваат својата организациска стабилност, тој е и доминантен референтен објект во 

политичкиот безбедносен сектор.  

Покрај организациската стабилност на политичките заедници, референтниот 

објект на политичката безбедност може да бидат и шаблони на нтеракциите меѓу нив. На 

пример, грубо кршење на принципите на меѓународното право како на пример суверената 

еднаквост, територијалниот интегритет или човековите права, може да се толкуваат како 

закана за меѓународната политичка безбедност. Интервенцијата на меѓународната 

                                                 
37Orend, B., Justice After War, Ethics and International Affairs, Vol. 16, No. 1, Spring, 2002. 
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заедница предводена од САД против Ирак, која го окупираше Кувајт, беше мотивирана 

токму од желбата да се заштитат основните принципи на меѓународното право, како што е 

територијалниот суверенитет на членка на ООН38. 

 

1.3.3. Економска безбедност 

 

Во најширока можна смисла, економската безбедност се однесува на потрагата по 

слобода од економските закани. Меѓутоа, ако се обидеме да ја стесниме оваа широка 

дефиниција, ќе се соочиме со најмалку четири различни значења за економската 

безбедност. Прво, се работи за производство и трговија кои директно влијаат на 

одбранбените капацитети на државата. Ова првенствено се однесува на производството и 

трговијата со воена технологија и оружје, но и други клучни потреби, кои се важни за 

одбранбениот систем, вклучувајќи ги на пример стратешките минерали, неопходни за 

производство на авиони (кобалт, манган, хром, платина итн.), енергија, нафта, гас, 

прехранбени производи, напредна технологија итн.  

Сепак, кои потреби се клучни за националната одбрана ќе зависи од политичката 

проценка, контекстот и моменталната безбедносна перцепција. На пример, во 1975 година, 

шведската влада се повика на член 21 од Општиот договор за царини и трговија (ГАТТ), 

кој предвидува трговски ограничувања во време на војна или меѓународна вонредна 

состојба, со цел да ги поддржи глобалните квоти за увоз на обувки. Објаснувањето на 

шведската влада во тоа време беше дека намалувањето на домашното производство на 

обувки ќе биде закана за итно планирање на економската одбранбено безбедносна 

политика на земјата39. 

Друго значење на економската безбедност се однесува на инструментите на 

економската политика, кои се користат како офанзивно или одбранбено средство на 

безбедносната политика како на ограничување на снабдувањето со енергија, санкции, но и 

                                                 
38Arian, A, and Sigalit O. Political and Economic Interactions with National Security Opinion: The Gulf War Period 

in Israel.The Journal of Conflict Resolution 43, (1), 1999: 58–77. 
39Retter, L, J. Frinking, Stijn Hs, Alice L, Fook Nn, and William D., Relationships between the economy and 

national security: Analysis and considerations for economic security policy in the Netherlands. Santa Monica, CA: 

RAND Corporation, 2020. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4287.html. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4287.html
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разни облици на економска помош. Арапските држави ја искористија својата доминантна 

позиција во картелот на производители на сурова нафта (ОПЕК), да влијаат на 

Соединетите Држави и нивната политика на Блискиот Исток. Претседателот Никсон и 

државниот секретар Хенри Кисинџер започнаа преговори со Израелците, кои се согласија 

да се повлечат од Синај, како и од Голанската висорамнина, што ги убеди Арапите 

производители на нафта, да го укинат ембаргото уште во март 1974 година. Неодамнешен 

пример за користење на снабдувањето со енергија за политички цели е прекинот на 

испораката на гас од Русија за Украина во 2006 година и за Белорусија во 2007 година 

(земји низ кои поминува целиот руски гас наменет за Европската унија). Иако руската 

страна тврдеше дека мотивите за оваа суспензија биле од економска природа, несомнено е 

дека таа имала жестока политички и безбедносен ефект40.  

Од самитот на НАТО во Рига во декември 2006 година, енергетската безбедност е 

една од главните теми од интерес за носителите на одлуки во воената алијанса. Има дури 

и предлози за проширување на членот 5 од Вашингтонскиот договор, така што прекинот 

на снабдувањето со енергија против една земја-членка, треба да се третира како напад врз 

целата алијанса. 

 

1.3.4. Внатрешна и надворешна безбедност 

 

Овој сегмент од безбедност, т.н внатрешна безбедност, се однесува на оние 

околности, односи и процеси кои се одвиваат во границите на една земја и влијаат на 

нејзината безбедност. Со оглед на тоа, што го штити овој сегмент од националната 

безбедност, внатрешната безбедност како нејзини поткомпоненти ги вклучува државната 

безбедност и јавната безбедност. Државната безбедност ја опфаќа заштитата на уставно-

правниот и општествено-економскиот поредок, како и заштитата на владиниот апарат, од 

сите форми на дејствување на внатрешните екстремисти (конспиративно-субверзивни 

дејствија, бунтови, востанија, државни удари, пуч, револуции и контрареволуции), 

бунтовнички дејствија, предизвикување граѓанска војна, тероризам, диверзија, саботажа, 

                                                 
40Idem 
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психолошки и пропагандни активности итн.41. Неопходно е да се спомне дека во најголем 

дел од безбедносната теорија термините внатрешна и државна безбедност се третираат 

подеднакво. Во суштина, внатрешната безбедност се карактеризира со можностите кои 

државата ( институциите) ги имаат, а кои се однесуваат за соодветното справување со 

закани и ризици по безбедноста на државата и граѓаните кои живеат во неа.  

 

Според тоа, референтен објект на внатрешната безбедност како сегмент од 

националната безбедност е државата, поконкретно нејзиниот уставно-правен и 

општествено-економски поредок, апаратот на власта и јавниот ред и мир. Референтниот 

објект на внатрешната безбедност е заштитен од сите форми на дејствување на 

внатрешните екстремисти и други облици на насилни манифестации во поголем обем. 

Референтен субјект на внатрешната безбедност е државата, односно нејзиниот систем на 

национална безбедност. Внатрешната безбедност како поткомпонента на националната 

безбедност е заштитена од безбедносниот систем на секоја земја, првенствено со 

контраразузнавање и криминални активности, а доколку е потребно (во случај на 

вооружени бунтови итн.) и воени активности.42 

Надворешната безбедност како сегмент на националната безбедност ( која ќе биде 

предмет на анализа во следниот дел на главата), од една страна, одговара на она што 

традиционално се подразбира како национална безбедност, т.е. обезбедување на опстанок 

на државата, нејзиниот територијален интегритет и политичка независност од воени 

напади (агресија), кои доаѓаат однадвор, било од други држави или меѓународни 

организации или воено-политички сојузи, додека, од друга страна, вклучува и други 

невоени закани, надвор од границите на една држава. Значи, како поим надворешната 

безбедност е најдиректно поврзана со националната безбедност, но од аспект на 

                                                 
41Caldwell, D.,  Williams R., Seeking security in an insecure world, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 

2006. 
42Dillon, P., Politics  of    security: towards  a  political philosophy of continental thought, Routledge, London, 

1996. 
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надворешни закани и предизвици кои ги има државата, а кои се однесуваат на можни 

напади од терористички организации и други држави во било каков облик и форма.  

 

1.3.5. Други видови на безбедност 

 

Покрај горенаведените постојат и други видови на безбедност како индивидуална 

безбедност, здравствена безбедност, социјална безбедност и други. Се работи за системски 

и секторски поими кои ја поврзуваат безбедноста во одредено поле, како што е 

еколошката безбедност и окупацијата со можните еколошки опасности. Како што 

напоменавме во горенаведениот дел, за да постои безбедност (всушност причината поради 

која таа постои) мора да постојат определени закани, ризици и предизвици кои се 

однесуваат на определениот сектор.  

2. Национална безбедност 
 

 

 

Категоризацијата на националната безбедност е самиот почеток на разбирањето 

на поимот безбедност. Заедничко за приодите за национална безбедност е тоа што 

нејзините главни категории се државата, општеството, поединецот и животната средина. 

Основна единица на анализа е државата, додека во глобалната безбедност основна 

единица на анализа е човештвото и средината во која живее човекот. Државите 

подразбираат јасно дефинирана територија, население и државен суверенитет. Нацијата е 

група на луѓе заснована на националност, јазик, култура и чувство на припадност на иста 

група. Националните држави подразбираат обединување на државата и нацијата. 

Интересите, способностите и целите на државите значително ја обликуваат светската 

политика и тоа го прават со цел да им обезбедат на луѓето идентитет, да обезбедат мрежи 

за социјална заштита и да гарантираат внатрешна безбедност. Концептот на системот за 

национална безбедност, означен како надворешна безбедност на државата, го доживеа 

својот развој во изменетата реалност на меѓународните односи, на крајот на 20 век. 
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Идејата и системот на национална безбедност не значат само справување со националната 

држава, бидејќи во глобализацијата се остваруваат и пошироки национални интереси. 

Иако системот за национална безбедност е отворен и подложен на промени, тој може да 

вклучува или исклучува стари или нови интереси, вредности и потреби. 

 

Во теоретскиот пристап кон дефинирањето на концептот, контроверзен е 

концептот на национална безбедност да се состои од два поими, национален и 

безбедносен. И двата поима подразбираат определување на потеклото, но од појавата на 

националната држава, безбедноста, заедно со војната и мирот, е концепт кој влијае на 

опстанокот на цивилизацијата. Поимите државна безбедност и општествена безбедност се 

одвоени. Тие не можат една без друга, бидејќи државата која обезбедува заштита на 

општеството, кога ќе го изгуби својот суверенитет, веќе не е држава, а општеството што го 

губи својот идентитет повеќе не постои како суверена категорија. 

Од сето ова можеме да констатираме две основни поделби, за тоа како треба 

државата да биде обезбедена.43 

 Ограничени пристапи, ориентирани кон државата, кои имплицираат 

теоретски насоки, кои се заинтересирани само за државата и одблиску 

одредуваат што треба да и се обезбеди на државата. 

 Пристап ориентиран кон неограничената држава вклучува теоретски насоки, 

кои го потврдуваат влијанието од други нивоа на единици на државата и 

затоа пошироко одредуваат како треба државата да биде обезбедена.  

Основните вредности на националната безбедност варираат од земја до земја. Кои 

се вредностите кои ќе се карактеризираат како витални вредности во една земја, кои треба 

да се заштитат од системот за национална безбедност, зависи од цел сет на субјективни и 

објективни фактори. Пред се, во зависност од големината на државата и нејзината 

положба во меѓународните односи. 

Списокот на вредности што ќе ги штити системот за национална безбедност ќе 

зависи и од тоа дали се работи за голема светска сила или за мала држава. Нормално е 

                                                 
43Mijalkovic, S., Nacionalna bezbednost, Kriminalisticko policijska akademija, Beograd, 2015, p.15 
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дека големите светски сили како што се САД, Велика Британија, Русија, Германија, 

Италија итн., имат поголема листа на вредности, што ќе ги заштитат со нивните системи 

за национална безбедност. Додека малите земји, како и нашата, како витални вредности, 

најмногу ќе бидат врзани за зачувување на нивната територија, суверенитет и други 

услови неопходни за опстанок44. 

Вредностите за кои генерално се смета дека се во национален интерес и како 

такви се заштитени од системот за национална безбедност, може да се класифицираат во 

четири основни групи, и тоа:45 

 територијален интегритет, 

 политичка независност, 

 квалитет на живот, 

 други вредности. 

 Сите држави преземаат низа активности за да опстанат како субјекти во 

меѓународното јавно право. Оваа главна вредност се манифестира во три основни 

категории: опстанок на државата, опстанок на нацијата и физичко самоодржување. 

Опстанокот на државата значи опстанок на државата како политичка заедница, различна 

од другите такви креации во меѓународниот систем. Според тоа, стремежот на една 

општествена заедница, како независен субјект на меѓународното јавно право е да не го 

изгуби својот идентитет и да не стане дел од друга, или повеќе други држави, или пак да 

се распадне на неколку нови држави, од кои ниту една нема да биде иста како 

претходната. 

Во Уставот на РСМ не е експлицитно наведен поимот национална безбедност, 

ниту пак, има одредби кои експлицитно посочуваат на различно поимање на внатрешната 

и надворешната безбедност, сепак, во став 2 од член 17 (Амандман 19) од Уставот (исто и 

член 122) како една од легитимните основи за примена на мерките за следење на 

комуникациите е наведена основата: „кога тоа го бараат интересите на безбедноста и 

одбраната на Републиката“. Одредбата недвосмилено посочува дека законодавецот прави 

                                                 
44Idem, p.17. 
45Bhatia, A.The discourses of terrorism, Jurnal of pragmatics Department of Hong Kong,14 (3), 2006, pp.279–289 
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разлика помеѓу поимите „безбедност“ и „одбрана“, при што под поимот безбедност, 

Уставот ја подразбира внатрешната безбедност, додека под поимот „одбрана“, Уставот ја 

подразбира надворешната безбедност на државта. Двете, условно речено, различни видови 

безбедност се меѓусебно поврзани и чинат нераскинливо единство и претставуват 

еквивалент на поимот национална безбедност.46 Националната безбедност денес ја 

подразбира безбедноста на државата и општеството без разлика на етничката, верската, 

расната и идеолошката припадност на нејзините граѓани. Државите одвојуваат значителни 

ресурси (човечки, материјално-технички и организациски) за заштита на сите нивоа на 

безбедност против разните предизвици, закани и ризици. Безбедност подразбира состојба 

на непречена имплементација, развој и заштита на националните и државните вредности и 

интереси што се постигнуваат, одржуваат и подобруваат преку системот на национална 

безбедност и безбедносни механизми, со цел да се постигне отсуство на индивидуален и 

колективен страв од постоење закани, како и да се создаде колективно чувство на 

спокојство, сигурност и контрола на идните настани и случувања од значење за животот 

на општеството и државата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46Андонова, С., Божиновки, А., Гогов, Б., Прирачник за спроведување на мерките за следење на 

комуникациите, ДЦАФ,Скопје, 2019 година, стр.78 
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ГЛАВА II – РАЗУЗНАВАЊЕ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Вториот дел на магистеркиот труд ќе се однедсува на разузнавањето и 

контраразузнавањето, односно дефинирање на поимите, основни аспкети, поделби и 

функции во однос на зачувувањето на националната безбедност.  

1. Поим и дефинирање на разузнавањето 
 

Во научната и стручната литература од областа на безбедносните науки, која се 

занимава со проучување на феноменот на разузнавањето, досега нема сеопфатна и општо 

прифатлива дефиниција за поимот „разузнавање“ и неговото внатрешни структури, што е 

од една страна парадоксално, со оглед на фактот дека разузнавачката работа се применува 

уште од античко време и дека како академска дисциплина постои околу половина век. Во 

земјите од англиско говорно подрачје, разузнавачката активност се означува со терминот 

„intelligence“, што е само едно од неколкуте различни значења дадени на овој термин.  

Разузнавачката служба, со цел да дојде до решение за одредени проблеми, упатува 

конкретни барања до научните институции за развој на соодветни средства за собирање и 

обработка на разузнавачки податоци. Разузнавачките служби се должни да утврдат 

соработка со научни центри и институти и да наредат да се истражат еден или повеќе 

проблеми во одредена земја, за нивни потреби. Разузнавачката служба користи 

специјалисти, експерти и научници од различни области, како и надворешни соработници 

и консултанти. За спроведување на разузнавачките програми се користат сите методи и 

облици на разузнавачко истражување. Во современиот начин на функционирање на 

разузнавачката служба, тимови од разузнавачи имаат тенденција да бидат ангажирани 

поради специфични разузнавачки задачи47. 

Во ерата по Студената војна, кога современиот свет се соочуваше со бројни и нови 

предизвици, се докажа дека способните и успешни разузнавачки служби се повеќе од 

                                                 
47 Steiner J. E.Restoring the Red Line Between Intelligence and Policy on Covert Action,International Journal of 

Intelligence and Counterintelligence, 19, 163-182., 2006. 
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потребни од било кога. Од друга страна, и покрај тоа што разузнавачките служби 

претставуваат едни од најважните основи на националната безбедност на секоја земја, 

науката е скромно присутна во овој важен сегмент од човековата активност. Најважна 

причина за тоа е фактот што оваа активност отсекогаш била означена со атрибутот на 

тајност48. На овој начин, од науката се криеше и разузнавачката работа, бидејќи за нешто 

да стане предмет на научно истражување, мора јавно да се манифестира и со тоа да биде 

достапно за истражување. Иако од втората половина на дваесеттиот век, разузнавачката 

работа станува сè појавна, особено од аспект на нејзините последици врз севкупните 

општествени настани, во современи услови науката сè уште не добила соодветен простор 

во оваа област. Бројни експерти и научници се свесни за значајните можности за 

фабрикување и искривување на фактите во оваа област на човековата активност. Исто 

така, важно е да се напомене дека во теоријата на разузнавањето речиси е вообичаена 

практиката на означување на исти појави со различни поими, означување на различни 

појави со исти термини, како и употреба на ненаучен концептуално-категоричен апарат.  

Современите европски теоретичари за разузнавање се исто така поборници за 

поширок пристап и став дека разузнавањето е термин „чадор“ под кој може да се подведат 

низа активности за собирање информации и анализа, поднесување, но и спроведување на 

навремена превентивна политика или стратегии, вклучително и тајни акции. Конкретно 

предложената дефиниција на разузнавањето треба да ги содржи термините, разузнавачки 

циклус, контраразузнавачка работа и тајни дејствија49. 

Анализата на разбирањето на концептот на разузнавање во странската научна и 

стручна литература упатува на неколку важни заклучоци. Прво, се заклучува дека под 

поимот разузнавање се подразбира целокупниот процес на разузнавачки активности, но и 

крајниот разузнавачки производ, т.е. разузнавачката проценка или анализа. Второ, дека 

поимот разузнавање, во смисла на активност, со текот на времето е проширен на 

контраразузнавачки активности и тајни дејствија (субверзивни дејства), што ја става 

разузнавачката дејност во директна врска со процесот на реализација на надворешно 

                                                 
48 Kahn D.An Historical Theory of Intelligence”, Intelligence and National Security, Vol. 16, No. 3, 2002. 
49 Idem 
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политичките цели, особено кога станува збор за прикриени дејствија50. Врз основа на 

ваквата анализа се заклучува дека во современата разузнавачка теорија, разбирањето на 

поимот разузнавање обединува се што во некои други земји се нарекува видови 

активности на разузнавачките служби, или посебни активности на разузнавачките служби. 

Според современото сфаќање, разузнавачките служби, како посебни државни 

организации, биле создадени дури во средината на деветнаесеттиот век. Слично на тоа, 

како што не постои општо прифатена дефиниција за разузнавање, не постои консензус во 

модерната теорија за дефинирање на разузнавањето. Западните теории и литература под 

разузнавачка служба подразбираат посебна државна институција, формирана за потребите 

на собирање, обработка, анализа и обезбедување на информации51. Според западните 

сфаќања, разузнавачката служба собира информации за намерите, целите и средствата на 

другите земји и влади, како и други информации. 

Во современата надворешна разузнавачка теорија слична поделба на вкупната 

активност на разузнавачките служби е направена на: разузнавачки активности и 

прикриени дејствија (тајни дејствија), иако некои автори во дадената класификација 

издвојуваат и контраразузнавачки активности. 

Може да се заклучи дека разузнавачките служби се државни институции кои 

дејствуваат во насока на остварување на стратешките национални интереси. Во име на 

заштита на надворешната и внатрешната безбедност тие се ангажирани во реализацијата 

на разузнавачко-контраразузнавачка работа и субверзивни дејствија (тајни акции), како 

посебни содржини на нивната работа. Специфичните цели на овие активности се:52 

 собирање на класифицирани информации за непријателот, 

 заштита на сопствените класифицирани информации и операции, како и 

спротивставување на шпионажата, 

 тајно влијание врз странски субјекти. 

                                                 
50 Idem 
51Ransom H., Central Intelligence and National Security, Harvard University Press, Cambridge:,1959. 
52Idem 
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1.1.Поим за разузнавачки служби 

 

Кога се обидуваме да ги дефинираме разузнавачките служби, да откриеме која е 

целта на нивното постоење, каков е нивниот карактер итн., наидуваме на многу различни 

мислења и дефиниции. Во поранешната добро позната „Општа енциклопедија“ на 

Југословенскиот лексикографски институт, разузнавачката служба е дефинирана на 

следниов начин: да и обезбеди на сопствената држава, партија или движење увид во 

тајните информации и состојбите во други држави, партии или движења, со цел да се 

креира и води политика и да се преземат одредени дејствија во мир и војна. Таа 

самостојно или во соработка со други органи и организации спроведува и остварува дел 

од државни или политички цели, користејќи тајни методи на дејствување, а во својата 

земја, партија или движење штити важни тајни и предмети од разузнавачките активности 

на странска држава или организација. 

Од оваа дефиниција може да се забележи дека разузнавачката служба не е 

исклучиво поврзана со државниот апарат, туку нивната појава се забележува и во други 

органи, како што се политичките партии. Денес, толку е очигледно дека разузнавачките 

служби или елементи на овие служби можат да се најдат во невладини организации и 

субјекти, како што се разни тајни здруженија (националистички, расистички, 

терористички итн.), мултинационални компании, меѓународни владини и невладини 

организации итн. Во однос на дефиницијата на поимот разузнавачки служби, за потребите 

на овој труд треба да се додаде дека државните разузнавачки служби не ги опфаќаат само 

оние кои главно се занимаваат со собирање разузнавачки информации надвор од нивната 

земја, туку и други тајни служби, кои главно се ангажирани во контраразузнавачката 

работа и заштитата на уставниот поредок. Кога станува збор за поимот национална 

безбедност, постојат многу дефиниции за овој поим, кои се разликуваат една од друга. 

Основни елементи на концептот на разузнавачките служби:53 

                                                 
53 Johnson, Loch K., Preface to a Theory of Strategic Intelligence,International Journal of Intelligence and 

Counterintelligence, Vol. 16, No. 4, pp. 638–663, 2003. 
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 • Разузнавачките служби се еден од најважниот дел од политиката и нејзината 

администрација на секоја држава, 

 • Разузнавачките служби се управувани од највисоко ниво во земјата, 

 • Може да се каже дека се независни во однос на другите структури на државниот 

апарат, 

 •  Имаат задача со легални и тајни средства да ги собираат потребните податоци, 

 • Овластени се со закон да ги извршуваат своите активности. 

Разузнавачката служба е владина институција, која се занимава со добивање 

информации (нејзината главна разузнавачка активност), со цел да се зачува одбраната и 

националната безбедност. Разузнавачките служби со делување и постоење во државите, 

обезбедуваат голем број услуги на државните институции и на самата држава. 

Разузнавачките служби обезбедуваат анализи во областите неопходни за националната 

безбедност, обезбедуваат рано предупредување за претстојните кризи и се 

спротивставуваат на сегашните и потенцијалните противници. Како дел од нивните 

активности, тие обезбедуваат национални разузнавачки служби за одбранбено планирање 

и воени операции, ги штитат тајните, нивните извори и активности и можат да дејствуваат 

тајно за да ја заштитат националната безбедност. 

Разузнавачката служба претставува специјализирана организација, која подразбира 

постоење на персонал и активности, специфични за други човечки активности. Модерната 

разузнавачка служба може да биде дел од системот за национална безбедност и дел од 

националниот апарат и во нејзините законски рамки да собира, анализира, оценува и 

презентира одредени податоци за противникот. Собира одредени податоци за да бидат 

што поупотребливи и попогодни за употреба, врши нивната обработка и анализа, ја 

проценува точноста, за да на крај тој процес го презентира до крајните корисници, 

односно оние кои дале налог за собирање. Разузнавачката служба исто така врши заштита 

на сопствените структури од противниците. Со оваа активност, разузнавачката служба ја 

врши функцијата на заштита, пред сè, на структурите што ја организирале: водечки делови 

од класата, државата, движењето и сл.  
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Разузнавачката служба со ваков вид на активности ги открива потпорите на 

противниците во сопствените водечки политички структури, бидејќи преку нив 

противникот ги открива нивните тајни и врши субверзивни активности. Потоа, таа ги 

штити сите други вредности за да изненади и победи во борбата со противникот. 

Користи специфични методи и средства, кои се карактеризираат со тајност и 

посебна законска процедура. Виталните интереси се ставови и појдовни точки за прашања 

поврзани со меѓучовечките односи во сите сфери на животот. Проучувањето на 

значајниот, најважниот интерес на противникот е клучен услов за заштита на државните 

интереси, така што противникот може да биде:54 

 Надворешен противник - надворешниот противник најчесто е пријател, 

потенцијален непријател или непријател, што значи дека безбедносните 

служби не треба да дејствуваат само кон непријателот, туку и кон сегашните 

пријатели, бидејќи тие се потенцијални непријатели. 

 Внатрешен противник може да биде поединец, група или организација. Во 

тоталитарниот систем, разузнавачката служба е во функција на владејачкиот 

режим, а во демократските системи е во функција на зачувување на 

легитимниот уставен поредок. 

 

1.2. Разузнавачки циклус 

 

Организирањето на разузнавачките служби е процес кој сам по себе е многу 

сложен, поради обемот, но и поради спектарот на разновидност на задачи кои се 

поставени пред нив. Организацијата на разузнавачките служби ја опфаќа нивната 

внатрешна организација или структура, со други зборови го опфаќа системот на 

воспоставени организациски единици, распоредот на работа и врските помеѓу некои 

делови на оваа разузнавачка организација. Сите разузнавачки служби имаат речиси 

идентични организациски структури, кои се однесуваат на хоризонтални и вертикални 

                                                 
54 Roy S. Godson et al., eds., U.S. Intelligence at the Crossroads: Agendas for Reform, Potomac Books, Inc., 

Washington, D.C., 1999. 
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принципи на организација. Хоризонталниот принцип ја обезбедува технологијата 

потребна за работа, додека вертикалната организација обезбедува постигнување на 

разграничување на надлежностите. Со помош на хоризонталното ниво на организација, 

разузнавачките служби ги групираат своите активности во разузнавачки, 

контраразузнавачки и субверзивни. Кога станува збор за вертикалното ниво на 

организација, повеќето разузнавачки служби имаат извршни и административни тела. 

Вертикалната организација на разузнавачката служба ги вклучува следните елементи: 

разузнавачки центар, разузнавачки потцентар, разузнавачка точка и независен оперативец 

(лице или агент кој е на независна задача). 

Џонсон се залага за најширок пристап, наведувајќи дека поимот разузнавање има 

четири основни значења. Во првата смисла, тоа е информација - општ производ, собран и 

интерпретиран со цел да се добијат јасни слики за политичките и воените околности низ 

светот; второ, тој претставува процес, преку заеднички чекори кои го сочинуваат 

разузнавачкиот циклус; третата ги вклучува следните задачи: контраразузнавачки задачи - 

кои спречуваат тајни активности насочени против Соединетите држави од странски 

субјекти (обично непријателски разузнавачки служби) и тајни акции - тајно мешање во 

работите на други земји, понекогаш наречени „специјални активности“55. Конечно, 

терминот разузнавање ќе се користи за означување на структури или организации кои ги 

извршуваат опишаните задачи. Кога се разгледуваат само активности, Џонсон зборува за 

три посебни активности:56 

 разузнавачки циклус 

 контраразузнавачка работа  

 тајни акции, односно специјални активности 

Разузнавачката работа најчесто се дефинира како збир на планирани, организирани 

и континуирани мерки и постапки што ги преземаат службите со цел да се дознаат 

намерите и можностите на субјектите во безбедносната средина и врз основа на тоа 

                                                 
55 Berkowitz, Bruce, and Allen Goodman. Best Truth: Intelligence in the Information Age, ,Yale University Press, 

New Haven, 2002, p. 205-206. 
56 Idem 
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сознание да се преземат активности од политичка, воена, економска, информативна и 

друга област. Суштината на разузнавачката активност е, како што беше споменато 

претходно, во откривањето на податоците за предметите на разузнавачкиот интерес кои се 

заштитени, односно имаат таен белег. Реализацијата на оваа комплицирана и ризична 

задача се реализира преку процесот на разузнавачки активности, кој е сложен процес, 

составен од неколку меѓусебно поврзани чекори – фази, кои го сочинуваат разузнавачкиот 

циклус. Во класичната теорија на разузнавањето, постојат голем број модели на циклуси 

на разузнавање, претставени од познати теоретичари за разузнавањето. На пример, Ренсом 

смета дека циклусот на разузнавање е групиран во три општи фази: 57 

 собирање - добивање информации кои се сметаат за важни и кои понекогаш 

се нарекуваат „сурови информации“ (категориите на извори во оваа фаза се 

јавни и тајни извори);  

 оценување и производство - проверка, класификација и оценување на 

кредибилитетот на разузнавачките информации; 

 дисеминација на обезбедените разузнавачки продукти (усно, графички или 

писмено), до соодветните планери, креатори на политики или носители на 

одлуки. 

Разгледувањето на опишаните модели на разузнавачки циклуси укажува на 

заклучок дека сите модели се слични. Во принцип, може да се заклучи дека процесот на 

разузнавачки активности, во потесна смисла, се состои од три фази:  

 собирање разузнавачки информации, 

 анализа и  

 доставување конечни разузнавачки документи.  

Во поширока смисла, разузнавачката активност се состои од шест фази:58 

 идентификација на разузнавачките потреби; 

                                                 
57 Idem 
58 Michael E. DeVine, Intelligence Community Spending: Trends and Issues, достапно на: 

https://sgp.fas.org/crs/intel/R44381.pdf (пристапено: 17.01.2022) 

https://sgp.fas.org/crs/intel/R44381.pdf
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 планирање и организирање на разузнавачки истражувања (избор на методи 

и процедури);  

 собирање на разузнавачки информации;  

 обработка, анализа, толкување и консолидирање на разузнавачките 

информации;  

 подготовка на конечни разузнавачки документи (проценки или анализи) и 

 пренос на конечни разузнавачки документи до крајните корисници. 

 

Слика 1.1. Разузнавачки циклус или процес, извор на податоци 

https://www.telework.ro/en/intelligence-cycle/ , пристапено на 14.03.2022. 

Picture 1.1.  Intelligence cycle or process, source https://www.telework.ro/en/intelligence-cycle/, 

accessed on 14.03.2022. 

 

https://www.telework.ro/en/intelligence-cycle/
https://www.telework.ro/en/intelligence-cycle/
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Планирањето и организирањето на разузнавачките истражувања е чекор во 

разузнавачкиот процес, во кој учествуваат само разузнавачките служби. Во оваа фаза се 

прави конкретен избор на методи на работа, односно разузнавачки процедури кои ќе 

собираат сирови информации. Во таа смисла, прво се одредуваат ресурсите кои ќе се 

занимаваат со собирање податоци, согласно нивните специфични можности, во однос на 

избраните објекти и цели на истражувањето; се одредуваат техники на собирање; начини 

на доставување информации до штабовите за разузнавање; потребни материјални ресурси 

за извршување на разузнавачката задача; како и временскиот период за реализација на 

разузнавачките истражувања. 

Во оперативна смисла, фазата на собирање сирови разузнавачки информации е 

најконкретната активност на разузнавачката служба во разузнавачкиот процес. Во неа 

максимално се ангажирани материјалните и човечките потенцијали на разузнавачката 

служба, од различни технички и други средства, до стручниот разузнавачки кадар и 

другите човечки потенцијали на службата (шпионски и други позиции како извори на 

податоци). Организациските единици на разузнавачките служби, кои се директно 

вклучени во процесот на прибирање информации, вложуваат значителни напори преку 

своите разузнавачи, во насока на континуирано следење на квалитетот на работата на сите 

извори, особено веродостојноста на изворите, како и анализа и утврдување на степенот на 

вистинитост на информациите.  

1.3.Разузнавачки дисциплини 

 

 Научно гледано зборот “дисциплина“, во англискиот јазик меѓу другото се користи 

како гранка во науката, стручно гледиште, насочување во истражувањето, специфичен 

начин на добивање резултати, професија, струка и слично.59  Разузнавањето е поделено на 

дисциплини. Секоја дисциплина користи различни аспекти на поддршка и насочување 

наречени технички канали.60 Како особено значајни и постојано користени во 

                                                 
59Методија Дојчиновски, Фердинанд Оџаков, Разузнавачки операции и асиметрични закани, Скопје, 2010, 

стр 58. 
60US FM 2-0, 2010, p. 1-28 
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организациско формациските структури на современите разузнавачки системи се користат 

следниве разузнавачки дисциплини:  разузнавање од човечки извори (Human Intelligence-

HUMINT), географско разузнавање (Geospatial Intelligence-GEOINT), разузнавање од 

слики (Image Intelligence-IMINT), разузнавање со мерење и препознатливи знаци/потпис 

(Measurement and Signature Intelligence-MASINT), разузнавање од отворени извори (Open-

Source Intelligence-OSINT), разузнавање на сигнали (Signal Intelligence-SIGINT) и 

техничко разузнавање (Technical Intelligence-TECHINT).  

Разузнавање од човечки извори (HUMINT-ХУМИНТ) е собирање на информации 

информации од обучен човечки колектор, кој ги собира информациите од луѓе, при тоа 

користејќи различни методи. Географското разузнавање (GEOINT-ГЕОИНТ) е 

експлоатација и анализа на слики и географски информации за опишување, проценување 

и визуелно прикажување на физичките географски карактеристики на Земјата. 

Разузнавањето со користење на слики (IMINT-ИМИНТ) е разузнавање кои ги користи 

визуелните фотографии, инфрацрвени слики, повеќе-спектарски сензори и радари. 

Разузнавање со мерење и препознатливи знаци/потпис (MASINT-МАСИНТ) е технички 

изведено разузнавање кое ги открива, лоцира, следи, идентификува и опишува 

специфичните зрачења-емисии на статичните и динамичните предмети и извори на 

зрачење кои се цели на истото. Разузнавањето од отворени извори (OSINT-ОСИНТ) 

претставува собирање на секоја некласифицирана, јавна информација која би можела да 

има разузнавачка вредност. Најчести извори на информации се сите печатени и 

електронски медиуми, книги, комерцијални и статистички бази на податоци, фотографии, 

слики, комерцијални сателитски снимки, разни академски истражувања, извештаи од 

симпозиуми итн. Сигналното разузнавање (SIGINT-СИГИНТ) претставува разузнавање со 

искористување на пресретнатите комуникациски сигнали. Обично, СИГИНТ-от има три 

под дисциплини: Разузнавање на комуникаците (Communications Intelligence-COMINT), 

Електронско разузнавање (Electronic Intelligence-ELINT) и Разузнавање на сигнали кои 

потекнуваат од странски инструменти (Foreign Instrumentation Signals Intelligence-FISINT). 
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2.Поим за контраразузнавање и  контраразузнавачки служби 
 

Во севкупниот спектар на разузнавачки активности, заштитата на сопствените 

тајни, информации и активности е една од виталните функции на разузнавачките 

институции. Во извршувањето на оваа функција, разузнавачките институции всушност се 

занимаваат со контраразузнавачки активности. Во оваа смисла, тоа подразбира напори во 

поглед на истражување, разбирање и неутрализирање на сите аспекти на разузнавачката 

работа на непријателските субјекти. Во странската разузнавачка литература постојат 

многу концептуални дефиниции за контраразузнавачката активност. Издвоивме неколку 

од нив како илустрација, што укажуваат на некои нејзини основни улоги и функции. Така, 

познатиот американски теоретичар Џефри Ричелсон контраразузнавачката активност ја 

дефинира како разбирање и можно неутрализирање на сите аспекти на разузнавачките 

операции на други земји. 

Контраразузнавачките активности се дефинираат како владини операции, 

информации или активности, поврзани со заштитата на сопствените национални податоци 

и сопствените тајни разузнавачки операции. Тоа е полициска и безбедносна функција, 

фокусирана првенствено на одбранбени, заштитни активности.61 Контраразузнавачката 

работа како специфична разузнавачка активност има и некои свои посебни функции.  

Современите американски разузнавачки теоретичари ја гледаат 

контраразузнавачката активност како сложена активност со следните функции:62 

 идентификување на активностите на странските разузнавачки служби;  

 анализа и евалуација на нивните активности;  

 превенција (неутрализација) на нивните активности и 

   искористување на разузнавачкиот потенцијал на странски служби, 

терористички организации и други странски субјекти, кои можат да ја 

загрозат националната безбедност на државата, внатре и надвор. 

                                                 
61 Berbec, M.Intelligence networks, the model based methodologies problem, Calitatea Vietii, XX,  (1)2, 2009, pp. 

203-214. 
62 Idem 
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Идентификацијата е првата функција на контраразузнавачката работа, насочена кон 

откривање  на активностите на странски разузнавачки служби, насочени против 

националните интереси. 

Анализирањето и оценувањето на разузнавачките активности на противниците или 

сојузниците може да ги открие нивните интереси и планови за нашата земја. Превенција, 

односно неутрализирањето на активностите на странските разузнавачки служби се 

најсложените и најоперативните функции на контраразузнавачките активности, 

класифицирани како офанзивни аспекти на работата. Последната функција е да се 

искористи разузнавачкиот потенцијал на странски сили, терористички организации и 

други странски субјекти, со операции со двојна агенти, дезинформации, измами и сл., кои 

се исто така офанзивни активности на контраразузнавањето. 

Доколку на контраразузнавачката работа од наведените дефиниции се гледа како 

на активност, насочена кон заштита од шпионажа, саботажа и терористички акти, може да 

се забележи нејзината одбранбена и  офанзивна улога63. 

1) Одбранбената улога вклучува откривање и пресретнување на разузнавачки упади 

на странски разузнавачки служби во зачувување и подобрување на сопствената 

национална безбедност, изготвување доверливи извештаи за странски разузнавачки 

операции, избор на проверен персонал во сите владини институции, планирање и успешно 

спроведување на различни и сложени безбедносни операции и иновација на посебни 

контраразузнавачки мерки и процедури. 

2) Офанзивната улога на контраразузнавањето, од друга страна, вклучува 

пробивање во непријателските структури, постојано надградување на знаењето за 

разузнавањето и другите намери на непријателот, заробување странски шпиони и двојни 

агенти, пласирање дезинформации и уништување непријателски разузнавачки 

институции. Во тој контекст се користат посебни мерки како што се: тајна примена на 

технички средства за следење на комуникациите, тајно аудио и видео снимање, упади во 

информатичките системи на странски разузнавачки служби итн. 
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На крајот може да се нагласат најважните карактеристики на  

контраразузнавачките активности, како посебни облици на разузнавачки активности, кои 

се одвоени и различни од другите разузнавачки дисциплини. Контраразузнавањето е и 

производ и активност. Тоа е производ од информации за активностите на странските 

разузнавачки служби, кои се насочени против надворешните и внатрешните национални 

интереси. Контраразузнавањето како активност ги опфаќа, во принцип, следните 

активности:64 

  заштита на тајни, разузнавачки операции, процеси и информации од 

влијанието на странските разузнавачки служби;  

  откривање на активностите на странските разузнавачки служби и нивните 

позиции во сопствените структури;  

  истражување и анализа на структурата, персоналот и операциите на 

странските разузнавачки и безбедносни служби;  

  спроведување операции насочени кон уништување и неутрализирање на 

потенцијалот и операциите на странските разузнавачки служби, како и 

спречување на саботажа, субверзија и тероризам.  

Странските разузнавачки теоретичари ги групираат овие активности во задачи на  

безбедност и  контрашпионажа, додека домашните разузнавачки теоретичари, кога ги 

разгледуваат целите на контраразузнавачката работа, покрај  контрашпионажата, 

наведуваат и анти-субверзивни активности. 

3.Безбедносно разузнавачки служби во Република Северна Македонија 
 

3.1. Историјат на развој на  безбедносно разузнавачките служби во Република Северна 

Македонија (период од 1991 година до 2021 година ) 

 

Република Северна Македонија до 1991 година беше дел од Југославија и оттука, 

безбедносниот сектор на државата во голема мера беше под влијание на целокупниот 
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југословенски систем за национална безбедност, кој ги вклучуваше и безбедносно 

разнавачките служби. По осамостојувањето, македонската држава започна со напори за 

воспоставување на сопствен систем на национална безбедност како и свои државни 

безбедносно разузнавачки служби. Така, во овој дел ќе биде направен еден хронолошки 

преглед на настанување на безбедносно разузнавачките служби во Република Северна 

Македонија. 

 

Управа за безбедност и контраразузнавање  

Со „Законот за Изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи65“ (Сл. 

весник бр.36/91) од 6 август 1991 година се изврши преименување на „Секретаријатот за 

внатрешни работи на СРМ“ во „Министерство за внатрешни работи на РМ“, каде во 

состав на Министерството, работите од државната безбедност продолжи да ги работи 

Службата за државна безбедност (СДБ). Службата за државна безбедност прекина да 

постои со донесување на новиот „Закон за Внатрешни работи“ (Сл. Весник на Р.М. 

бр.19/95) од 06.04.1995 година, така што надлежностите на СДБ преминаа во надлежности 

на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање (ДБК), како составен дел од 

Министерството за внатрешни работи. Сите сектори, освен Сектор-1 (Сектор за 

Разузнавање, кој со Законот за формирање на Агенција за Разузнавање од 1995 година, 

премина во оваа агенција) преминаа во ДБК. Подоцна, во 2000 година, со измена на 

„Законот за организација и работа на органите на државната управа“, ДБК се 

преструктуира во Управа за безбедност и контраразузнавање (УБК),  задржувајќи ги 

работите поврзани со системот на државната безбедност. УБК, вршеше работи од областа 

на безбедноста и контраразузнавањето. УБК претставуваше орган во состав на МВР на 

Република Македонија, а ги реализираше следниве задачи: заштита од тероризам, 

шпионажа или други активности насочени кон загрозувањето или уривањето на 

државните институции утврдени со Уставот на РМ, со насилни средства, како и заштита 

од потешки форми на организиран криминал. Со УБК раководеше директор, кој беше 
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именуван и разрешуван од Владата на РМ, а на предлог на министерот за внатрешни 

работи. Мандатот на директорот траеше четири години.  

Директорот беше самостоен во работата и му одговараше на министерот за 

внатрешни работи. Во вршењето на работата, професионалните припадници на УБК имаа 

право да собираат податоци, известувања и информации од својот делокруг. Граѓаните, 

органите, претпријатијата и другите правни лица беа должни да им овозможат уредно 

вршење на работите на професионалните припадници на УБК. Надзор врз работата на 

УБК вршеше Собранието на Република Северна Македонија, преку собраниска Комисија 

за надзор над работата на Агенцијата за Разузнавање и УБК и. Комисијата изготвуваше 

годишен извештај, а заклучоците од истиот, Собранието на Република Северна 

Македонија ги доставуваше до претседателот на државата и до Владата на РСМ. Управата 

беше предмет на критики речиси од самиот почеток, па се до нејзиното згаснување, како 

резултатат на објавата на прислушкуваните разговори и злоупотребата на системот за 

следење на комуникациите. 

Со „Законот за Агенција за Национална Безбедност“66 од 22.05.2019 година, УБК се 

трансформираше во Агенција за Национална Безбедност (АНБ), која официјално започна 

да функционира од 01.09.2019 година. Директорот на АНБ го именува и разрешува 

Владата на предлог на претседателот на Владата. Мандатот на директорот изнесува 

четири години, со право на повторен избор за уште еден мандат. Директорот на 

Агенцијата за национална безбедност за својата работа е одговорен пред Владата. За 

прашања од значење за националната безбедност, АНБ го известува Претседателот на 

Република Северна Македонија, Претседателот на Собранието на Република Северна 

Македонија (во натамошниот текст: Собранието), Претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија (во натамошниот текст: Владата), Советот за координација на 

безбедносно-разузнавачката заедница, како и други субјекти. Агенцијата собира, 

обработува, анализира, проценува, разменува, чува и штити податоци и информации со 
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цел откривање и спречување на активности што се поврзани со безбедносни закани и 

ризици за националната безбедност на државата и тоа: 67 

- шпионажа, 

 - тероризам и негово финансирање,  

- насилен екстремизам,  

- сите форми на сериозни и организирани криминални активности насочени против 

државата,  

- спречување на кривични дела против човечноста и меѓународното право, 

- незаконито производство и пролиферација на оружје за масовно уништување или 

нивни компоненти, како и материјали и уреди кои се потребни за нивно 

производство, 

- нарушување на виталните економски интереси и финансиската безбедност на 

државата,  

- нарушување на безбедноста на носители на високи државни функции и на објекти 

од стратешко значење за државата, 

 - откривање и спречување на други активности поврзани со безбедносни закани и 

ризици за националната безбедност на државата. 

 

Агенција за разузнавање  

Со „Закон за Агенција за разузнавање“ (Сл. Весник на Р.Македонија бр.19/95) од 

06.04.1995 година, Агенцијата за Разузнавање (АР) е основана како самостоен орган на 

државна управа. Таа произлегува од Сектор 1 (Сектор за Разузнавање) од Службата за 

државна безбедност на Република Македонија. Агенцијата за разузнавање исто така беше 

опфатена со последните реформи во безбедносниот систем на државата, со донесување на 

нов закон за Агенција за Разузнавање68, од 25 јануари 2021 година. Ова беше последната 

                                                 
67Idem 
68 https://www.slvesnik.com.mk/Issues/8cf43500c1644e2ab62ce7c0e1bb2c05.pdf , Закон за Агенцијата за 

разузнавање. („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 21 од 27.01.2021 година“)  
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измена, со кој беше заокружен сетот на реформи врз безбедносниот систем во Република 

Северна Македонија. Со Агенцијата за разузнавање раководи директор, кој е именуван и 

разрешуван од страна на претседателот на државата. Мандатот на директорот е четири 

години. Директорот на Агенцијата за разузнавање, за својата работа и работата на 

Агенцијата, му одговара на претседателот на државата, но од него одговорност може да 

побара и Владата на Република Северна Македонија. Во Агенцијата за разузнавање 

формирани се организациски единици, согласно традиционалната структура во ваквите 

институции, а врзани за оперативни, оперативно-технички работи, аналитички работи, 

материјално-финансиски и правни работи и работи од областа на заштитата и 

внатрешната контрола. Надзор врз работата на Агенцијата за разузнавање обавува 

Собранието на Република Северна Македонија, преку собраниска Комисија за надзор над 

работата на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност. Оваа 

комисија, доставува годишен извештај до собранието на Република Северна Македонија. 

Заклучоците во врска со извештајот на комисијата, собранието ги доставува до 

претседателот на државата и до Владата на Република Северна Македонија. 

Со член 2 се пропишува дека: „Заради заштита на националната безбедност на 

државата, економските и политичките интереси на државата, независноста, суверенитетот, 

уставното уредување, основните слободи и права на човекот и граѓанинот, загарантирани 

со Уставот на Република Северна Македонија, Агенцијата собира разузнавачки 

информации за закани и ризици од странство“.69 Законот, исто така, налага Агенцијата 

задолжително да доставува извештај до претседателот. Понатаму, се дозволува и други 

државни органи да добиваат информации и анализи од АР, за прашања од значење за 

нивниот делокруг.  

 

Оперативно-техничка агнеција  

Оперативно-техничката агенција Скопје (во натамошниот текст ОТА) е законски 

основана со Законот за ОТА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71 од 
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19.4.2018 година), а започна со работа на 01.11.2018 година. Нејзиното формирање има за 

цел да се оневозможи каква било злоупотреба на мерката следење на електронските 

комуникации врз граѓаните, од страна на овластените органи за следење на 

комуникациите или операторите. Во нејзиниот домен на заштита се само електронските 

облици на комуникации помеѓу граѓаните. OTA е самостоен и независен државен орган 

што обезбедува техничка поврзаност помеѓу операторите и oвластените органи за следење 

на комуникациите, во случаите кога со судска наредба е одобрено следење на 

комуникациите, заради потребите на кривичните истраги или заради заштита на 

интересите на безбедноста и одбраната на државата. Техничката поврзаност помеѓу 

операторите и oвластените органи се обезбедува исклучиво и само врз основа на издадена 

судска наредба за следење на комуникациите. Директорот на ОТА го избира и го 

разрешува собранието на РСМ, со двотретинско мнозинство гласови, за период од пет 

години и без право на реизбор. Двотретинското собраниско мнозинство практично го 

потврдува легитимитетот на избраниот директор и постигнатиот консензус помеѓу 

политичките партии во парламентот. Исто така значајно е да се спомене една од основите 

за разрешување на директорот на ОТА, согласно член 9 став 2 алинеа 2 од Законот за 

ОТА, а тоа е доколку се утврди попречување на контролата и надзорот на надлежните 

органи врз работата на ОТА, од страна на директорот на ОТА. Со тоа се испраќа сигнал за 

значењето кое законодавната власт му ја дава на надзорот и контролата, како суштински 

сегменти во системот за следење на комуникациите. 

Уште на самиот почеток од реформскиот процес, моделот во кој на ОТА ѝ е дадена 

улога на посредник и координатор на следењето на комуникациите, наметна одредени 

прашања, помеѓу останатото и поради фактот што ОТА ја презема истата опрема што за 

оваа намена се користеше од страна на УБК. Иако Законот за ОТА во член 2 став 2 содржи 

одредба во однос на тоа дека ОТА не поседува техничка можност за пристап до 

содржината на следената комуникација, сепак, наспрема ова, ЗСК во член 35 став 1 утврди 

дека со цел непречено основање и воспоставување на ОТА, Владата осигурува дека 
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техничките уреди LEIMD и LEMF за следење на комуникациите, како и техничката 

документација, се пренесуваат од УБК во ОТА.70 

 

Воена служба за безбедност и разузнавање (ВСБиР) 

Воената служба за безбедност и разузнавање (ВСБиР) е интегрален дел од 

Министерството за одбрана (МО) и Армијата на Република Северна Македонија (АРСМ). 

Законот за одбрана71 не упатува на службата како посебна организациска единица 

составена од два сегменти: 

1. Сектор – служба за воена безбедност и разузнавање (С – СВБиР) , во рамките на 

Министерствотоза одбрана, составена од 9 (девет) одделенија: 1. Одделение запланирање 

и општи работи, 2. Одделение за поддршка, 3. Одделение за Координација, Прибирање, и 

Менаџмент на Побарувани Информации (ОКПМПИ), 4. Одделениеза разузнавање-1, 5. 

Одделение за разузнавање-2, 6. Одделение за контраразузнавање, 7. Одделение за 

безбедност, 8. Одделение за физичка безбедност и 9. Одделение за аналитика. 

2. Секции во рамките на АРСМ се: Ј-2, Г-2,А-2 и С-2. Овие секции се со двојно 

потчинување: по командна линија под Генералштабот на Армијата, а по стручна линија 

под Раководителот на С-СВБиР. 

Кога Агенцијата за разузнавање започна со работа во 1997, разузнавачкиот сегмент 

на С-СВБиР се префрли во оваа разузнавачка служба, додека одделението за 

контраразузнавање остана во рамките на МО. Меѓутоа, таквата структура не покажа 

задоволителни резултати, па затоа военото разузнавање беше вратено во МО. Правилата 

за тоа како оваа служба ја врши својата работа се регулирани во Правилник72, а врз основа 

на членот 136 од Законот за одбрана. ВСБиР спроведува безбедносни проверки за 

персонал во рамките на воениот естаблишмент. Овластените лица од ВСБиР имаат право 

да прибираат податоци, информации и известувања. Буџетот е инкорпориран во вкупниот 

                                                 
70Каровска – Андоновска, Б. Анализа на содржината и на практичната имплементација на законот за 

оперативно-техничка агенција и законот за следење на комуникациите, ДЦАФ, Скопје, 2021.  
71Чл. 133, Закон за одбрана, Службен весник на Република Македонија бр. 42/2001, 05/2003, 58/2006, 

110/2008, 51/2011, 151/2011, 215/2015, 42/2020). 
72Правилник за остварување на работите од разузнавањето, контраразузнвањето и спречувањето и 

откривањето на кривични дела во одбраната (Службен весник на Република Македонија бр. 40/2003). 
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буџет на МО. ВСБиР нема посебен буџет и за сите финансиски потреби е третиран како 

дел од буџетот на МО. 

С-СВБиР на МО е овластен орган за спроведување на мерки за следење на 

комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата, а 

во делот на фреквентниот спектар на радио бранови на високи, многу високи и ултра 

високи фреквенции (HF, VHF и UHF). Овластен орган за спроведување мерка за следење 

на комуникацијата е Центарот за електронско извидување (ЦЕИ) на Армијата на 

Република Северна Македонија, одреден за потребите на одбраната.73 Иако Воената 

полиција е подредена на ГШ на Армијата, тие исто така ѝ помагаат на С-СВБиР. 

Министерот за одбрана го назначува Раководителот на С-СВБиР, кој одговора и пред 

министерот и пред Претседателот на РСМ. Кога нашата земја учествува во меѓународни 

мировни мисии од воен карактер, ВСБиР придонесува со својот стручен кадар. Согласно 

Законот за одбрана од 2001 година, делокругот на работа на ССВБиР опфаќа:74 

 собирање, документирање и анализирање разузнавачки податоци важни за 

националната одбрана;  

 откривање и спречување субверзивни активности кои потекнуваат од странски 

разузнавачки агенции или други меѓународни групи (како терористички 

организации) важни за националната одбрана;  

 заштита на вооружените сили;  

 заштита на доверливи информации од одбраната.  

3.2.Реформите во безбедносно разузнавачките служби во РСМ (период од 1991 година 

до 2021 година) 

 

Реформата на безбедносниот сектор е процес на градење или обнова на 

безбедносниот сектор. Како процес предводен од земјата, реформата на безбедносниот 

сектор треба да придонесе за безбедноста, ефикасноста и ефективноста на институциите 

во безбедносниот сектор. Демократијата, почитувањето на човековите права и 

                                                 
73 Законот за следење на комуникациите (Сл. Весник на Р.С.Македонија бр.71 од 19.04.2018 година), член 4, 

став 1 точка 7. 
74 Закон за одбрана. („Службен весник на Република Македонија бр. 42/2011“), член 133.   
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меѓународните стандарди се предуслови за успех на процесот на реформирање75. 

Промените што се случија во меѓународните односи по крајот на Студената војна доведоа 

до еволуција на реформите во безбедносниот сектор. Новиот начин на индустриска 

безбедност на крајот на дваесеттиот век го стави поединецот граѓанин во центарот. Така, 

реформата на безбедносниот сектор се фокусира на прашањето на државната безбедност 

како и на заштитата на човековата безбедност76. 

Република Северна Македонија егзистирањето на безбедносно разузнавачкиот 

сектор го бележи од постоењето како федерална единица во поранешната СФРЈ. 

Нормално, во тие рамки постои и функционира централизиран систем на ниво на цела 

држава. Подоцна, со осамостојувањето, потребно беше да се изменат одредени елементи 

за да може да се направат специфични промени во безбедносно-разузнавачкиот систем, за 

да се внесе нова насока и да се создаде соодветен правец, кој не би бил препознат и следен 

од поранешните партнерски служби во рамки на СФРЈ.77  На 06 август 1991 доаѓа до 

модернизација на Службата за државна безбедност (СДБ), односно со Законот за 

изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, работите од државната 

безбедност, во состав на Министерството за внатрешни работи продолжи да ги работи 

Службата за државна безбедност. Како додаток и посебен дел, во 1992 година се формира 

Сектор – Служба за воена безбедност и разузнавање – С-СВБиР, произлезен од КОС 

(контраразузнавачка служба на војската на СФРЈ), конституиран со акт за систематизација 

на Министерство за одбрана, по осамостојувањето. Понатаму Службата за државна 

безбедност (СДБ) престана да постои со донесување на новиот Закон за внатрешни работи 

(Сл. весник на РМ бр. 19/95) од 06.04.1995 година, така што надлежностите на СДБ 

преминаа во надлежност на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање (ДБК), како 

составен дел од Министерството за внатрешни работи. Подоцна согласно чл. 65 од 

                                                 
75Heiner,H., Conceptualizing Security Sector Reform and Reconstruction - Reform and Reconstruction of the 

Security Sector,Lit Verlag,Berlin,  2004. 
76Buzan, B., States and Fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era. Prentice Hall, 

Harvester Wheatsheaf, London,1991. 
77Димовски З., Анализа на содржината и на практичната имплементација на законот за АНБ и законот за 

координација на безбедносноразузнавачката заедница на Република Северна Македонија, ДЦАФ, Скопје 

2021, стр.7. 
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Законот за организација и работа на органите на државната управа (Сл. весник на РМ бр. 

58/2000) од 21.07. 2000 година, Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање 

продолжува да работи како Управа за безбедност и контраразузнавање (УБК), орган во 

состав на Министерството за внатрешни работи. 

Извесен период во државата немаше позначајни промени во безбедносниот систем 

(периодот од 2000 до 2017), за да потоа (2018-2021 година) се направат значајни реформи, 

кои предизвикаа значителни промени во безбедносно разузнавачките служби во 

Република Северна Македонија. Причина за отпочнување на реформите во безбедносниот 

систем во Република Северна Македонија беа бројните препораки и совети кои земјата и 

политичкиот естаблишмент, ги добија од меѓународната заедница (ЕУ, НАТО, ОБСЕ, 

ОДИХР, САД, Германија, Велика Британија, Франција, Холандија и др земји.), во 

периодот од 2015 до 2017 година. Најзначајни беа препораките што државата ги доби од 

страна на независна група на експерти, формирана на иницијатива на Европската комисија 

за проширување. Групата беше составена од експерти од областа на владеењето на 

правото, а предводена од господинот Рајнхард Прибе.78 Експертската група на Прибе во 

2015 година, во три наврати спроведе теренски посети на земјата и врз основа на тоа 

изработи и достави до македонските власти сет на препораки за итни реформи во пет 

сфери на општественото живеење во државата: следење на комуникациите, судство и 

обвинителство, надворешниот надзор од независни тела, избори и медиуми. Како 

најзначајни сегменти, каде се потребни итни реформи беа нагласени следењето на 

комуникациите и надворешниот (независен) механизам за надзор над мерките за следење 

на комуникациите, кои според извештаите на Прибе беа оценети како дисфункционални. 

За таа цел, согласно горенаведените препораки, најпрвин се пристапи кон реформи 

на системот за следење на комуникациите. Собранието на Република Северна Македонија, 

со широк консензус на политичките партии, ги донесе Законот за следење на 

комуникациите и Законот за Оперативно техничка агенција ( на 12.04.2018 година). 

Препораките на Прибе, сугерираа одделување на функциите на следење на 

комуникациите, во интерес на кривичните истраги и следење на комуникациите во 

                                                 
78 Пензиониран поранешен директор на Европската Комисија (ЕК) и германски експерт по право.   



 

 

 

75 

 

интерес на безбедноста и одбраната на државата. Во извештаите Експертската група на 

Прибе исто така се препорачуваше активирањето и пренасочувањето на сигналите за 

следење на комуникациите да се одвиваат во просториите на телекомуникациските 

оператори, меѓутоа законодавците во РСМ се определија за формирање на Оперативно 

техничка агенција (ОТА), која ќе претставува медијатор помеѓу овластените органи, 

надлежни да следат комуникации и телекомуникациските оператори. На овој начин, ОТА 

ќе овозможи примена на мерката од страна на овластените органи, само врз основа на 

судска наредба, а притоа како институција нема да има директен пристап до содржината 

на следените комуникации. Од друга страна, овластените органи за следење на 

комуникациите, кои имаат пристап до содржината, ќе немаат техничка можност самите да 

пристапат кон примена на мерката за следење на комуникацијата. ОТА започна со работа 

на 1 ноември 2018 година, а Директорот на агенцијата беше избран во собранието со 

широк консензус на политичките партии.79 

Најкрупните реформи се случија во 2019 година, со укинувањето на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и формирањето на нова Агенција за национална 

безбедност (АНБ). Со Законот за Агенција за национална безбедност (Сл. весник на РСМ 

бр. 108) од 28 мај 2019 година се формира наследникот на УБК. Агенцијата за национална 

безбедност (АНБ) започна со работа на 01.09.2019 година. АНБ излезе од составот на 

Министерството за внатрешни работи, како независен, самостоен орган на државната 

управа со својство на правно лице, и со посебен буџет, кој го одредува Владата. Интересно 

е да се напомене дека со трансформацијата на УБК во АНБ, вработените во новата 

безбедносна агенција ги изгубија полициските овластувања, што ги имаа од порано. 

Согласно планот за трансформација беше планирано и физичко издвојување на АНБ од 

зградата на МВР, но до сега тоа не е реализирано. Исто така беа најавени строги 

критериуми за прием во АНБ, односно детална безбедносна проверка на персоналот кој ќе 

аплицира за влез во новата агенција, како и задолжително полиграфско тестирање заради 

засновување на работен однос. Меѓутоа важно е да се напомене дека до ден денешен не е 

                                                 
79 Спасенка А., Божиновки, А., Гогов, Б., Прирачник за спроведување на мерките за следење на 

комуникациите, ДЦАФ,Скопје, 2019, стр.78. 
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спроведено полиграфско тестирање на ниту еден од вработените во агенцијата, а 

причините за неспроведување на оваа, со закон одредената процедура не и се познати на 

јавноста. 

Новиот модел за реформа на безбедносно разузнавачкиот систем во Република 

Северна Македонија ја наметна и потребата за воспоставување соодветна координација на 

безбедносно разузнавачките служби во државата, преку соодветни законски решенија, со 

кои ќе се утврди механизам, чија имплементација ќе овозможи надминување на 

слабостите и недоследностите, детектирани како суштински проблем во досегашното 

функционирање на безбедносно разузнавачките служби. За таа цел на 28 мај 2019 година 

собранието донесе  посебен Закон за координација на безбедносно-разузнавачката 

заедница во Република Северна Македонија. Во рамките на овој закон се уредени целта на 

координацијата, односно формирање на посебно тело - Совет за координација на 

безбедносно разузнавачката заедница, со точно утврден делокруг на работа, состав, начин 

на работа и донесување на одлуки, како и конкретни аспекти во врска со неговата работа. 

Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во РСМ започна да 

функционира од 01.09.2019 година. Целта на овој закон e да се обезбеди координација на 

безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна Македонија, која се 

остварува со: 80 

o спроведување на предлозите на Советот за безбедност на Република Северна 

Македонија, поврзани со националната безбедност,  

o разгледување на проценките на безбедносно-разузнавачките служби и насочување 

на нивното работење,  

o сеопфатно утврдување на безбедносните приоритети врз основа на проценките на 

безбедносно-разузнавачките служби, 

o планско и функционално користење на капацитетите и ресурсите на безбедносно - 

разузнавачките служби,  

o унапредување на соработката меѓу безбедносно-разузнавачките служби,  

                                                 
80Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Северна Македонија, 

Службен весник на РСМ, бр. 108 од 28.5.2019 
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o разграничување на одговорностите за безбедносните информации,  

o предлагање мерки на други државни органи и институции, заради обезбедување на 

националната безбедност,  

o други работи во врска со националната безбедност. 

 

Советот го сочинуваат следните членови: претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија, заменик на претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, 

министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана, министерот за надворешни 

работи, директорот на Агенцијата за национална безбедност, директорот на Агенцијата за 

разузнавање и раководителот на надлежната организациска единица за воена безбедност и 

разузнавање во Министерството за одбрана. Со Советот претседава претседателот на 

Владата на Република Северна Македонија. Во работата на Советот учествува и 

секретарот на Канцеларијата на Советот. Седниците на Советот се одржуваат по потреба, 

а најмалку еднаш во период од три месеци. Седниците на Советот ги свикува 

претседавачот на Советот: по сопствена иницијатива, на предлог на член на Советот, на 

предлог на секретарот на Канцеларијата на Советот, на иницијатива на функционер кој 

раководи со државен орган, орган на локална самоуправа или друго правно лице, 

институција или друг субјект, кои во вршењето на својата работа дошле до сериозни 

сознанија од значење за националната безбедност на државата. За потребите на Советот за 

координација на безбедносно-разузнавачката заедница во РСМ, безбедносните служби се 

должни да им доставуваат извештаи, известувања, анализи, проценки и други 

информации, од важност за безбедносно-разузнавачките закани и ризици за националната 

безбедност на државата: редовно, најмалку еднаш на три месеци, на барање на Советот 

или Канцеларијата  на советот или на сопствена иницијатива.81  

Според професор Злате Димоски, Советот за координација на безбедносно-

разузнавачката заедница во РСМ е само пресликување  со Советот за безбедност на РСМ и 

удвојување на истите дејствија. Доколку не постои друго функционално решение за овој 
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совет, заклучок зошто се формира вакво тело, според професорот Димоски е ставање на 

работата на безбедносно-разузнавачката област под целосна контрола на премиерот, 

односно политизирање на безбедносно-разузнавачката заедница во државата.82   

Последната реформа која се направи во безбедносно разузнавачките служби на 

Република Северна Македонија беше донесувањето на нов Закон за Агенција за 

разузнавање, на 25.01.2021 година. Со новиот закон, Агенцијата се дефинира како служба, 

надлежна за надворешно разузнавање која собира, обработува, анализира, разменува, чува 

и штити податоци и сознанија за закани од странство. Со тоа се направи јасна дистинкција 

меѓу надлежностите на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална 

безбедност.83 

 

Заклучок 

Реформскиот процес во безбедносно разузнавачките служби не е заокружен во 

целост, односно не постојат гаранции дека во иднина нема да се случат можни 

злоупотреби на истите, за било какви цели. Потребни се понатамошни напори за да 

осигурa дека се има пристап до сите потребни алатки за исполнување на својот мандат на 

ново формираната Агенција за национална безбедност. Треба да се зајакне капацитетот за 

парламентарен надзор над безбедносно разузнавачките служби. Во согласност со 

препораките на групата високи експерти за системски прашања за владеење на правото, 

треба да се обезбеди функционалност на цивилниот надзор над работата на безбедносно 

разузнавачкиот сектор, бидејќи тоа ќе има позитивно влијание врз ублажување на јавната 

недоверба во разузнавачките институции.84  

                                                 
82 Анализа на содржината и на практичната имплементација на Законот за Агенција за национална 

безбедност и Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница на Република Северна 

Македонија, ДЦАФ,Скопје, 2021, стр.24-25. 
83 https://ia.gov.mk/assets/documents/ZakonZaAgencijataZaRazuznavanje.pdf 
84https://www.dw.com/mk/%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-

%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-

%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-56473785 (пристапено на 

15.04.2022 година). 

 

https://ia.gov.mk/assets/documents/ZakonZaAgencijataZaRazuznavanje.pdf
https://www.dw.com/mk/%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-56473785
https://www.dw.com/mk/%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-56473785
https://www.dw.com/mk/%D0%BA%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-56473785


 

 

 

79 

 

Денес, иако реформскиот процес врз безбедносните служби во државата се чини 

дека е завршен, сеуште постои веројатност за појави на можни злоупотреби на службите, 

како и во минатото. Како можни причини ги наведувам постоењето на одредени пропусти, 

недоречености, преклопувања со други закони, како и недоречености во начинот на 

спроведувањето на надзорот и контролата над безбедносно разузнавачките служби во 

РСМ, кои подетално ќе бидат објаснети во продолжение, во главата III од овој труд. 
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ГЛАВА III – НАДЗОР И КОНТРОЛА 
 

 

Во овој, главен дел на магистерскиот труд ќе бидат претставени надзорот и 

контролата, како алтки преку кои се воспоставува системски преглед на работата на 

разузнавачките служби. Притоа, во главата ќе бидат обработени и различните видови на 

надзор и контрола.  

1.Надзор и контрола поим, дефиниција и елементи 
 

Современите безбедносни проблеми, како што се меѓународниот тероризам, 

организираниот криминал, корупцијата, граѓанските и верските војни, екстремизмот и 

други исклучително сериозни злосторства бараат од државите да ги реорганизираат 

своите национални безбедносни системи, приспособувајќи ги на новите промени. Освен 

новите структурни елементи, оваа реорганизација беше главно во насока на давање 

пошироки овластувања на безбедносните служби.  

Сведоци сме дека со примената на некои од овие овластувања беа прекршени 

одредени човекови права и слободи. Затоа беше неопходно да се дефинираат 

надлежностите, организацијата, овластувањата и контролата на овие служби. Во 

демократски организираните држави контролата на субјектите кои имаат легитимно и 

законско право на употреба на сила е институционализирана, исто како и методите со кои 

се повредуваат правата на граѓаните. Постојат повеќе институции кои на различни нивоа 

ги контролираат  и ли вршат надзор врз безбедносните служби, а една од овие институции, 

ако не и најважна, е парламентот. Парламентот е фундаментална институција на секое 

демократско општество, првенствено затоа што е овластен да ја одредува, контролира и 

санкционира владината политика. 

Ефикасниот надзор и контрола над работата на безбедносните служби претставува 

стратегиска цел, кон која се стремат сите високо развиени демократски држави. Речиси 

секогаш, целта на надзорот и контролата се фокусира на ефикасно воспоставување на 
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правни прописи, преку кои врз овие служби би се воспоставиле правилни механизми, кои 

ќе го оневозможат злоупотребувањето на било кој аспкет на нивната примарна фунција.  

Надзорот претставува широк термин кој вклучува проверка пред настанот (ex ante), 

тековен мониторинг, и ревизија по настанот (ex post), како и евалуација и истражување. Се 

спроведува од раководителите во разузнавачките служби, од извршни службеници, од 

членови на судството и пратеници, независни правобранителски институции, ревизорски 

институции, специјализирани надзорни тела, новинари и членови на граѓанското 

општество85. Во таа насока, надзорот има функција да обезбеди можност од страна на 

одредени субјекти ( во зависност од видот на надзорот: парламентарен, извршен, 

цивилен...) да се изврши соодветен надзор над работата на една служба, а во насока на 

нивното работење, заклучно со позитивните правни прописи, кои се однесуваат на нив. 

Главната цел на надзорот е да се држат разузнавачките служби одговорни за нивните 

политики и активности во поглед на законитоста, пристојноста, ефективноста и 

ефикасноста. Процесот со кој еден надзорен орган ја повикува разузнавачката служба на 

одговорност вообичаено има три јасно поделени фази:86 

 Надзорниот орган собира информации за разузнавачката служба. 

 Врз основа на овие првични информации, надзорниот орган започнува 

дијалог со разузнавачката служба. 

 Надзорниот орган издава наоди и препораки. 

Основната цел на надзорот над разузнавачките служби е да се обесхрабрат 

несоодветните и незаконските  активности на истите. Членовите на надзорните комисии 

потребно е да поседуваат висок степен на професионализам, кредибилитет, независност, 

непристрасност, експертиза, доверливост и конзистентност во процесот на надзор врз 

безбедносните служби. Најефикасен надзор е оној кој се извршува од независни 

експертски надзорни тела, без директна поврзаност на истите со извршната и 

законодавната власт, ниту пак со политичките партии. Зато при креирање на надзорните 

тела, законодавците треба да овозможат јасно дефинирани мандати на надзорните тела, со 

                                                 
85 Борн, H.,  Вилс, E., Надзор над службите за разузнавање, DCAF, Скопје, 
86 Idem 
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кој ќе им биде овозможен целосен пристап до безбедносно разузнавачката 

инфраструктура.  

Без пристап до лица, места, документи и евиденции, надзорните тела не може да 

спроведат ефикасен  и ефективен надзор над безбедносните служби. Експертските 

надзорни тела се оние кои треба да спроведуваат професионален, непристрасен и 

ефикасен надзор врз службите и ќе доставуваат извештаи до собраниските комисии за 

надзор, кои пак комисии, имајќи ја моќта во парламентот, ќе дебатираат, ќе менуваат 

легислатива и ќе ја повикуваат владата на одговорност, за активностите врзани за работата 

на безбедносно разузнавачките служби. 

Системите за внатрешна контрола ги преведуваат апстрактните правни одредби во 

административни и секојдневни оперативни упатства. Според тоа, почетната точка за 

воспоставување на ефективен систем за внатрешна контрола е развојот на јасен законски 

мандат за службите за разузнавање.87 Контролата се однесува на овластувањето за 

насочување на политиките и активностите на една организација,преку креирање на 

упатства, правила и кодекси, а додека надзорот значи проверка дали се почитуваат 

правилата и законите и дали се спроведуваат кодексите и политиките на таа организација.  

За ефикасна контрола на безбедносните служби потребно е следно88: 

 Развој на кодекс на етика и вредности (чесност, професионален интегритет 

и почитување на норми и принципи), 

 Креирање на Стандардни оперативни процедури за работа на 

безбедносните служби, како би се избегнала импровизација кај вработените 

во службите, 

 Осигурување на јасна линија на одговорност, поделеност на лицата кои 

донесуваат одлуки од тие кои ги спроведуваат одлуките на терен, 

 Постојано давање на професионални правни совети на раководните лица во 

службите, 

                                                 
87 ДЦАФ – Женевски центар за управување со безбедносниот сектор, Внатрешна контрола во 

разузнавачките служби, Скопје, 2022. 
88 idem 
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 Давање на личен пример од страна на Вишото раководство на службите 

(директор, заменик, раководители на сектори и одделенија), 

 Обезбедување на сеопфатно водење на евиденција, 

 Осигурување на ефективна внатрешна комуникација, преку интранет 

мрежа, внатре во службите, 

 Воспоставување и градење на капацитетите на органите за внатрешна 

контрола во безбедносните служби. 

 Освен креирањето на стандардно оперативни процедури (СОП) за работа на 

безбедносните служби, како би се избегнала импровизација кај вработените во службите, 

потребно е исто така и креирање на СОП за спроведување на надзор и контрола врз 

истите. Целта на овие стандарно оперативни процедури за надзор и контрола е  јасно да се 

дефинираат постапките на надзорните и контролните тела, при реализацијата на нивните 

законски обврски, а сето тоа ќе придонесе и  за професионална и ефикасна контрола и 

надзор над овие институции. Со тоа во голема мера ќе се зајакне владеењето на правото, 

ќе се спречат злоупотреби и пречекорувања на овластувањата на службите и ќе се 

обезбеди законито работење на безбедносно разузнавачките служби. СОП за надзор и 

контрола ќе бидат наменети за сите институции, органи, тела и комисии, кои се дел од 

законодавната, извршната, судската власт, како и за независни субјекти,  кои вршат 

контрола и надзор над безбедносните служби. Со нивна помош надзорните и контролните 

тела ќе воспостават заеднички пристап, при планирањето и реализацијата на надзорните  и 

контролните активности врз безбедносните служби. СОП ќе претставуваат еден вид на 

патоказ, во кој ќе се опфатат потребните стандарди и процедури, кои во голема мера ќе ги 

дефинираат и олеснат контролните и надзорните активности. Краен бенефит од еден ваков 

прирачник или упатство би бил зголемување на довербата и градење меѓусебно 

почитување помеѓу надзорните тела и безбедносно разузнавачките служби. 
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2.Видови на механизми за надзор и контрола над безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија 
 

Во пракса, кога станува збор за работата на безбедносно разузнавачките служби и 

други органи кои вршат иста дејност, секогаш се отвараат прашања, поврзани со надзорот 

и контролата над истите. Воедно, во овој дел многу е важно да напомнеме дека постојат 

повеќе видови на надзор и контрола и истите меѓусебно се разликуваат, воглавно во 

суштината на тоа кои тела ги реализираат надзорот или контролата (формални, 

неформални, независни, зависни тела) и начинот на кој истите се реализираат. 

2.1 Формални механизми за надзор над безбедносно разузнавачките служби во 

Република Северна Макеедонија 

2.1.1.  Општо за парламентарениот надзор 

 

Парламентарниот надзор над безбедносно разузнавачките служби е дел од 

системот за надзор на безбедносниот сектор, но и функција на парламентот што 

претставува уставна категорија. Неговата поголема важност, во однос на другите субјекти 

кои вршат контрола, почива на легитимитетот што го практикува парламентот, како тело 

директно избрано од граѓаните. Надзорот и контролата над безбедносниот систем, како 

функција е доверена на државните органи, врз основа на Уставот и законите, па врз основа 

на овие највисоки државни акти, парламентот презема водечка улога во тој процес. 

Парламентите подготвуваат и усвојуваат закони, кои ја регулираат работата на 

разузнавачките служби и формираат институции кои ќе ги надгледуваат истите. При 

изготвувањето на законите за разузнавачките служби, пратениците се обидуваат да 

вклучат сеопфатни одредби за ефикасен надзор и одговорност, почитување на владеењето 

на правото и човековите права од страна на безбедносните служби. Парламентите исто 

така го разгледуваат и, доколку е потребно, го менуваат предложеното законодавство. 

Конечно, парламентите ги идентификуваат и корегираат празнините во постојното 

законодавство. Парламентите исто така ја контролираат употребата на јавни пари од 
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страна на разузнавачките служби. Тие ги одобруваат идните буџети и прегледи на 

минатите трошоци. Секоја година, парламентите ги усвојуваат проектираните трошоци. 

Во текот на овој процес, тие се во можност да ја прашат извршната власт за нивните 

разузнавачки политики и приоритети. Парламентот е овластен да отфрли или ограничи 

финансирање, доколку извршната власт и/или разузнавачките служби одбијат да 

одговорат на неговите прашања. Според тоа, парламентарците ја користат својата 

функција, буџетски надзор, за да влијаат на разузнавачките политики и активности. Во 

некои земји, парламентите имаат комисии за нацрт-закони, каде ги разгледуваат сите 

владини трошоци. Во други земји, оваа функција ја вршат националните ревизорски 

институции, под парламентарен надзор. 

Самиот надзор е зависен од моќта која ја има парламентот, во однос на владата и 

безбедносниот сектор. Затоа, условите за успешен и ефикасен парламентарен надзор се 

следни: јасно определени уставни и законски надлежности, извори и експертиза (како 

внатре, така и надвор од парламентот), како и политичка волја. Предмет на самата 

контрола се:89 

 Информациите на безбедносните служби (или владата), за општите активности на 

тајните служби и вонредни информации за случувања од посебна важност. 

Комисијата може да ги добие овие информации од самите вработени во службите, 

или да побара стручна експертиза;  

 Расправи за предвидените финансии и буџет, како и ребаланс на буџетот – се вршат 

од страна на посебно формиран буџетски одбор и Суд на ревизори;  

 Обработка на законските побуди и иницијативи;  

 Испрашување (на личности, кои е неопходно да се испрашаат во однос на одредена 

политичка одлука), како и поглед во одредени збирки со лични податоци;  

 Обработува предлози доставени од страна на безбедносните служби во однос на 

подобрување на условите за работа во истите;  

                                                 
89 Hristovska, T., Парламентарна контрола над работата на безбедносните и разузнавачки служби во 

Република Македонија, Правдико, Скопје, 2016, стр.10-11. 
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 Обработува предлози кои Комисијата ги доставува до парламентот, во поглед на 

формирање на политика во разузнавачката и безбедносна област. 

Второто поле на надзор од страна на парламентот е спроведувањето на 

националната безбедносна политика, која се врши преку извршување на секојдневните 

задачи на вработените во безбедносниот сектор, а кои се насочени кон реализација на 

дадената мисија и цели на системот. Во својата работа, членовите на организациите и 

институциите на безбедносниот сектор имаат широк опсег на овластувања, пропишани со 

закон, кои често се од таква природа, да навлегуваат во некои основни права и слободи 

пропишани со устав. Ваквите надлежности и овластувања законодавецот му ги доверил на 

безбедносниот систем, заради некои повисоки интереси на заедницата, како што се мирот 

и безбедноста, уставниот поредок, владеењето на правото, безбедноста на граѓаните и 

нивниот имот. Меѓутоа, во работата, овие овластувања често може да се злоупотребуваат. 

Собранискиот надзор, кој се занимава со спроведување на националната безбедносна 

политика и почитување на човековите права, го следи дискреционото оценување на 

институциите на безбедносниот систем, што е многу вообичаено, а кое може да биде 

произволно во проценката или субјективното оценување на феномен или настан.  

 

Парламентарен надзор во Република Северна Македонија 

Во рамките на Собранието на РСМ функционираат три специјализирани надзорни 

комисии: 

 Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите 

во Агенцијата за национална безбедност и овластен орган во Министерството за 

одбрана (С-СВБиР); 

 Комисија за надзор над работата на Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за 

национална безбедност; 

 Комисија за одбрана и безбедност. 

 



 

 

 

87 

 

1. Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите е 

составена од  претседател, негов заменик,  четири члена и нивни заменици. Комисијата ги 

разгледува прашањата што се однесуваат на: 

 вршење на надзорот над спроведувањето на мерките за следење на 

комуникациите; 

 утврдување на  законитоста на спроведувањето на мерките за следење на 

комуникациите од страна на овластените органи (ОТА);  

 утврдување на ефективноста на спроведувањето на посебните истражни мерки; 

 изготвува извештај за извршениот надзор;  

 воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на 

ваквиот надзор; 

 други прашања што се однесуваат на овластените органи (ОТА) за  

спроведување на мерките за следење на комуникациите. 

Комисијата поднесува годишен извештај до Собранието на Република Северна 

Македонија за претходната календарска година, најдоцна до крајот на февруари во 

тековната година. 

2. Комисијата за надзор над работата на Агеницијата за разузнавање и Агенцијата за 

национална безбедност се состои од претседател, осум членови и нивни заменици. 

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 почитување на правата и слободите утврдени со Уставот и закони од страна на 

Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање на граѓаните 

и други правни лица; 

 законитоста во спроведување на овластувањата на Агенцијата за национална 

безбедност и Агенцијата за разузнавање, од аспект на пречекорување на 

овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други 

негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон; 
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 методите и средствата што ги користат Агенцијата за национална безбедност и 

Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата 

на граѓанинот и други субјекти; 

 материјалната, кадровската и техничката опременост на Агенцијата за 

национална безбедност и Агенцијата за разузнавање; 

 воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на 

ваквиот надзор и 

 други прашања што се однесуваат на Агенцијата за национална безбедност и на 

Агенцијата за разузнавање.  

3. Комисијата за одбрана и безбедност е составена од претседател, дванаесет члена и 

нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 заштита на поредокот утврден со Уставот;  

 остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста;  

 одбрана на Републиката и цивилната заштита;            

 соработка со колективни системи на безбедност и одбрана, во кои Републиката 

пристапила;            

 интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на 

Републиката со тие организации;  

 заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со 

Уставот;  

 производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за 

оружје и муниција;  

 обезбедување на личности и објекти;  

 државјанство;  

 одржување на јавниот ред и мир; 

 јавните собири и јавните приредби;            

 безбедноста  на  патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај; 

 заштита од природни непогоди и епидемии; 
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 пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето; 

 премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас; 

 движење и престој на странците;- утврдување и решавање на граничните 

инциденти и други повреди на државните граници; 

 воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на 

одбраната и безбедноста и 

 други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста90. 

 

 Заклучок 

Од овие три парламентарни комисии за надзор над работата на безбедносниот 

сектор, во првите две комисии (Комисија за надзор над спроведување на мерките за 

следење на комуникациите и Комисија за надзор над работата на АР и АНБ) 

претседателите се од редовите на опозицијата, а опозицијата го има мнозинството за 

одлучување во Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на 

комуникациите и целосната авторизација врз начинот на кој ќе го реализира својот 

мандат, без притоа да биде опструирана од членовите во комисиите,  кои се од 

владејачкото мнозинство, а додека во другите две комисии (Комисијата за надзор над 

работата на АР и АНБ и Комисијата за одбрана и безбедност) мнозинството на членови се 

од редовите на власта. 

Споредено со законодавството на Р. Хрватска, по чиј пример беа реализирани 

актуелните реформи во безбедносниот сектор во РСМ (2017-2019), Парламентарната 

комисија за внатрешна политика и национална безбедност во Хрватска, како едно од 

телата преку кое хрватското собрание врши надзор над безбедносно разузнавачките 

агенции, вклучително и над тајното собирање податоци, има значително пошироки 

овластувања отколку двете македонски парламентарните комисии91 во РСМ. Покрај 

увидот во извештаите за активностите и мерките кои ги преземаат безбедносните агенции, 

хрватската парламентарна комисија може да ги сослушува директорите и вработените во 

                                                 
90https://www.sobranie.mk/ (пристапено на 15.03.2022 година). 
91Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите во АНБ и овластен орган 

во Министерството за одбрана (С-СВБиР) и Комисијата за надзор над работата на АР и АНБ 

https://www.sobranie.mk/
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безбедносните агенции, во однос на законитоста на некои преземени мерки, како и да 

расправа за законитоста на финансиското и материјалното работење на безбедносно-

разузнавачките агенции. Македонскиот Закон за следење на комуникациите, кој беше 

донесен во 2018 година е рестриктивен во пропишувањето на овластувањата на 

собраниската Комисија за надзор над мерките за следење на комуникациите и значаен дел 

од законските решенија на хрватскиот систем не се содржани во нашата легислатива и 

покрај тоа што станува збор за механизми кои можат да придонесат за ефикасен надзор и 

за зголемување на довербата на јавноста во работењето како на собраниската комисија за 

надзор, така и на безбедносните служби. 

 

2.1.2.  Агенција за заштита на лични податоци 

Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП) е независно надзорно тело, кое 

според Законот за следење на комуникациите има мандат да врши надзор над законитоста 

на преземените активности, при обработка на лични податоци, како и над примената на 

мерките за нивна заштита утврдени со закон92. АЗЛП беше и дел од работните групи за 

изработка на законите во рамките на реформите за следење на комуникациите, за кои 

изрази позитивно мислење, со препораки до надлежните органи, за донесување и 

имплементација на соодветни подзаконски акти, со кои ќе се предвидат соодветни 

технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на 

личните податоци, во однос на уредите и опремата наменети за следење на 

комуникациите. 

 Заклучок 

 Агенцијата се спомнува како надзорно тело во Законот за Агенцијата за 

национална безбедност, но во Законот за Агенција за разузнавање и во Законот за Одбрана 

никаде не е споменато дека истата врши надзор над овие две служби. Исто така ниту во 

Законот за следење на комуникациите, ниту пак во законите на безбедносните служби во 

                                                 
92Член 54 од Законот  за следење на комуникациите (Сл. Весник на Р.С.Македонија, бр.71 од 19.04.2018 

година). 
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РСМ не е детално прецизирано, како и на кој начин АЗЛП ќе го реализира надзорот врз 

бебедносно разузнавачките служби, што остава сомнеж за ефикасноста и ефективноста на 

надзорот на ова независно формално тело за надзор. 

Анализирајќи ги годишните извештаи на АЗЛП (2018-2021 година) се заклучува 

дека оваа надзорно тело во овие 4 години извршило надзор само во 2021 година и тоа во 

Оперативно-техничката агенција (ОТА). Во годишниот извештај од 2021 година е 

нотирано дека АЗЛП извршила редовен надзор над ОТА на 15.03.2021 година и врз основа 

на истиот донела решение за отстранување на утврдени повреди, од 07.04.2021 година, во 

кој се утврдени 12 забелешки, а каде ОТА е задолжена да преземе активности за 

отстранување на истите. Во јануари 2022 година АЗЛП извршила контролен надзор и на 

31.01.2022 година изготвила записник, во кој е констатирано дека од 12 забелешки, 6 се 

целосно отстранети, по 4 е делумно постапено, а 2 се само во однос на одделни 

обработувачи отстранети. Битно што треба да се напомене е дека АЗЛП од овие два 

надзора над ОТА констатирала дека истата не демонстрирала отчетност кон АЗЛП, 

согласно одредбите од член 65, став 1 од Законот за следење на комуникациите (ЗСК). 

АЗЛП во извештајот повикува ОТА во целост да ги почитува одредбите од ЗСК и законот 

за ОТА, кои се однесуваат на следењето на комуникациите, а врзано за целосната 

имплементација на мерките кои произлегуваат од Законот за заштита на личните 

податоци. Во однос на горенаведеното АЗЛП бара од ОТА, како институција, да биде 

целосно транспарентна, отчетна и одговорна, при вршењето на своите со закон утврдени 

активности93.  

Краен заклучок во врска со надзорот на АЗЛП над безбедносно разузнавачките 

служби е дека истата нередовно врши надзор врз истите, во рамките на надлежностите кои 

и се пропишани во ЗСК и Законот за заштита на личните податоци. При надзор на една од 

агенциите (ОТА), која е дел од безбедносниот систем, АЗЛП констатирала дека истата не 

била транспарентна и отчетна при спроведувањето на надзорот врз неа. Тоа укажува на 

фактот дека и покрај многубројните реформи, кои беа спроведени во последните неколку 

                                                 
93https://www.dzlp.mk/sites/default/files/u4/2021-azlp-godisen_izvestaj_za_2021_-_pdf.pdf (пристапено на 

25.03.2022 година). 

https://www.dzlp.mk/sites/default/files/u4/2021-azlp-godisen_izvestaj_za_2021_-_pdf.pdf
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години во безбедносниот систем на РСМ, како и бројните препораки за транспарентност и 

отчетнот на безбедносните служби, во однос на надзорните органи, истите продолжуваат 

со старите практики воспоставени од минатото, кои всушност и доведоа до потребите од 

реформирање на стариот безбедносен систем во Република Северна Македонија. 

 

2.1.3.  Дирекција за безбедност на класифицирани информации 

Во контекст на Законот за следењето на комуникациите, Дирекцијата за безбедност 

на класифицирани информации (во натамошниот текст ДБКИ) врши надзор над 

законитоста на ракување со класифицирани информации, утврдени со закон и прописите 

донесени врз основа на тој закон94. Исто така ДБКИ се спомнува како надзорно тело и во 

членот 59 од Законот за Агенцијата за национална безбедност. ДБКИ врши надзор само 

над безбедноста на податоците, односно дали се применуваат пропишаните мерки за 

пристап до класифицирани податоци, согласно ЗКИ, нивно чување, складирање и сл. Во 

ДБКИ, за потребите на вршење на инспекциски надзор, директорот назначува лица 

вработени од дирекцијата (инспектори), кои го реализираат надзорот врз органите на 

државна и локална власт, основани согласно Уставот на Република Северна Македонија95. 

Начинот на вршењето на инспекциски надзор, согласно член 80 од ЗКИ, поблиску се 

уредува со Правилник, што го донесува директорот на ДБКИ. Во Глава VI од ЗКИ се 

уредуваат прекршочните и казнените одредби за правните и физичките лица во органите 

на државна и локална власт, кои не се придржуваат до одредбите пропишани во ЗКИ. 

Заклучок 

Законот за Агенција за разузнавање и Законот за Одбрана (делот кој се однесува за 

С-СВБиР) не пропишуваат одредби, каде би требало да стои дека ДБКИ врши надзор над 

двете служби, во однос на постапувањето со класифицирани информации, нивна заштита 

и чување. Од сето горе наведено ценам дека недоволното прецизирање на процедурите за 

                                                 
94Член 55 од Законот  за следење на комуникациите (Сл. Весник на Р.С.Македонија, бр.71 од 19.04.2018 

година). 
95Глава VI (член 79-104) од законот за класифицирани информации (ЗКИ Сл. весник на РСМ, бр. 275 од 

27.12.2019 година). 
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надзор (потребно е вметнување на дополнителни одредби во нивните соодветни закони 

како и во Законот за следење на комуникациите) над безбедносно разузнавачките служби 

во Република Северна Македонија, остава простор за неефикасно спроведување на 

надзорот над службите и можности за прекршување на одредбите од ЗКИ, од страна на 

истите. Меѓу еден од проблемите со класификација на информациите е тоа што 

класификацијата ја одредува само тој што ја создал. Истовремено, никој друг не може да 

ја декласифицира информацијата. Преголемата класификација на информациите ја 

намалува транспарентноста и  отчетноста на безбедносните служби и креира можности за 

злоупотреба на информациите од страна на истите. 

Анализирајќи ги годишните извештаи на ДБКИ (2018-2021 година) се доаѓа до 

заклучок дека оваа надзорно тело за овие 4 години извршило надзор само во 2019 и тоа 93 

пати. Меѓутоа во годишниот извештај за 201996 година не е наведено конкретно во кои 

институции ДБКИ извршила надзор.  Согласно горенаведеното може да констатираме 

дека овој надзорен орган недоволно врши надзор од својот домен, во рамките на 

ингеренциите кои му се дадени во одредбите од ЗСК, а кои се однесуваат безбедносниот 

систем. И Покрај многубројните реформи кои се направија во безбедносниот систем на 

РСМ, во последните неколку години, сепак надзорните институции ги практикуваат 

старите навики на неефикасност и нетранспарентност при нивната работа. 

 

2.1.4.  Државен завод за ревизија 

 

Државен завод за ревизија (во натамошниот текст ДЗР) треба да има голема улога 

во обезбедувањето финансиски надзор над органите на државна и локална управа, особено 

ако се има предвид дека ревизорите имаат пристап до сите материјали без оглед на 

степенот на класификација, што е особено релевантно за области каде што јавниот надзор 

над финансиите е ограничен (се мисли на безбедносно разузнавачките служби). Сепак, и 

покрај силната законска поставеност на оваа институција, ДЗР се соочува со важни пречки 

                                                 
96https://www.dbki.gov.mk/files/pdf_files/PIJK/1/Godishen_izveshtaj_za_rabotata_na_DBKI_2019.pdf 

(пристапено на 25.03.2022 година). 

https://www.dbki.gov.mk/files/pdf_files/PIJK/1/Godishen_izveshtaj_za_rabotata_na_DBKI_2019.pdf
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во својата работа. Важно е да се спомене дека изборот на главен државен ревизор е 

предмет на постојано несогласување во рамките на парламентарната Комисија за избори и 

именувања во македонското собрание. Досегашните дискусии укажуваат дека дијалогот 

не се одвива меѓу пратениците кои се дел од Комисијата, туку партиите разговараат за ова 

прашање на највисоко ниво (партиските врвови). Ова е негативна практика, која ја сведува 

работата на парламентарните тела на формалност, додека дијалогот се случува вон 

институционално. Исто така освен во законот за АНБ97, никаде во законите на другите 

безбедносно разузнавачки служби во РСМ, како и во Законот за следење на 

комуникациите, не е пропишано дека ДЗР врши надзор над овие служби, ниту пак се 

пропишани одредби за начините на реализација на надзорот врз истите.  

 

           Заклучок 

 Од сето горе наведено ценам дека недоволното прецизирање на надлежностите, 

како и процедурите за надзор на формалните тела (потребно е вметнување на 

дополнителни одредби во законите на телата за надзор, безбедносните служби и Законот 

за следење на комуникациите и меѓусебно усогласување на истите) врз безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија, создава можности за 

неефикасен и неефективен надзорот над службите, од страна на овие надзорни органи,  а 

исто така и можности за нетранспарентно, неотчетно и незаконско работење на службите. 

 

2.1.5. Совет за граѓански надзор 

 

Со цел воспоставување доверба кон институциите од безбедносниот сектор, а по 

инспирација од хрватскиот модел, во Законот за следење на комуникациите се воведе 

уште еден независен надзорен орган, а тоа е Советот за граѓански надзор. Целта на 

Советот за граѓански надзор е остварување граѓански надзор над законитоста на 

спроведувањето на мерките за следење на комуникациите. Сепак, надлежноста на 

македонскиот Совет за граѓански надзор значително се разликува, односно е многу 

                                                 
97Член 59 став 1 точка 5 од Законот за Агенција за Национална Безбедност (Сл. Весник на Р.С.Македонија 

бр.108 од 28.05.2019). 
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потесна, од надлежноста на хрватскиот Граѓански совет за надзор. Хрватскиот совет има 

надлежност да ја следи законитоста на работењето на безбедносните служби, да ја следи и 

да врши надзор над примената на мерките за тајно следење податоци, со кои се 

ограничуваат уставните човекови права и темелните слободи, а притоа може да врши увид 

во извештаите и други документи на безбедносно разузнавачките агенции, како и да врши 

разговори со директорите и службените лица во безбедносно-разузнавачките агенции. Од 

друга страна, македонскиот совет за граѓански надзор единствено може да врши споредба 

на анонимизираните примероци на наредбите за следење на комуникациите во ОТА со 

анонимизираните примероци од овластените органи, за последните три месеци или, пак, 

да побара од Комисијата за надзор над следењето на комуникациите98, да спроведе надзор 

(по претставка добиена од граѓанин), со цел да се осигура дали телефонскиот број на 

граѓанинот бил незаконски следен во последните три месеци.  

Согласно Законот за следење на комуникациите (ЗСК)99, Граѓанскиот совет за 

надзор се состои од претседател и шест члена, од кои тројца треба да бидат експерти и 

тројца да бидат претставници од невладините организации, од областа на човековите 

права и слободи, безбедноста и одбраната. Притоа, условите се: стекнато високо 

образование и работно искуство од најмалку седум години во областа на правото, 

телекомуникациите и информатичките технологии или пет години работно искуство кај 

невладините организации од областа на заштитата на човековите права, безбедноста и 

одбраната. 

 

 Заклучок  

Законот за следење на комуникациите не е јасен во однос на тоа колку од 

членовите треба да доаѓаат од невладините организации, особено ако се има предвид дека 

голема е веројатноста лицата од невладините организации да припаѓаат и во двете 

категории (експерт или член на невладина организација). Освен тоа, називот „експерти” е 

                                                 
98 Согласно Законот за следење на комуникациите, донесен во 2018 година оваа комисија нема можност да 

провери дали некој граѓанин незаконски бил прислушуван, затоа што таа добива анонимизиран примерок од 

наредбата за прислушување. 

   99 Законот за следење на комуникациите (Сл. Весник на Р.С.Македонија бр.71 од 19.04.2018 година).  
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дефиниран премногу општо како „седум години во областа на правото, 

телекомуникациите и информатичките технологии,” што како критериум не може да 

потврди дека лицето има експертиза за заштита на приватноста при тајно следење на 

комуникациите. Екипирањето на Советот за граѓански надзор го следеа предизвици уште 

од самиот почеток. Советот за граѓански надзор требаше да биде надвор од политиката, 

како независно граѓанско тело, кое ќе им влева доверба на граѓаните дека веќе не постои 

незаконско прислушување. Сепак, фактот што начинот на избор беше по волја само на 

владејачките партии, стави сенка на изборот. 

При анализата на досегашната работа на Советот за  граѓански надзор,  за која се 

користеше Годишниот извештај за работата на советот за граѓански надзор за 2019 година, 

доставен до Собранието на РСМ100 беше констатирано следното: 

Членови на советот се: 

1. претседател: Маргарита Цаца Николовска, 

2. Заменик претседател: Д-р Гордан Калајџиев, 

3. Д-р Ице Илијевски, 

4. Дијана Тоска, 

5. М-р Арјета Цека Жаку, 

6. Марија Златанова Коцева. 

Според извештајот советот во 2019 година одржал 17 седници. На истите седници 

советот секогаш ги нагласувал следните констатации во врска со неговото 

функционирање: 

- Немање на соодветен простор во собранието за нормално фукционирање и 

одржување на седници на истиот; 

- Во однос на претставки поднесени од граѓаните, согласно член 51 од ЗСК, советот 

констатирал дека нема соодветни услови за реализација на ваквиот вид на надзор, 

                                                 
100 Годишен извештај за 2019 година, бр.1327/1 од 11.02.2020 година. 
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односно членовите на советот немаат службени компијутери и телефони, сеф за 

чување на документи со степен на доверливост, , пеат, архива, веб страна и 

останати потребни материјално технички средства за нивна непречена работа; 

- Постапката за издавање на безбедносни сертификати на членовите на советот трае 

подолго од предвидениот законски рок од 4 месеци (1 член сеуште нема издадено 

безбедносен сертификат). 

Останати предизвици со кои се соочувал советот во 2019 година е 

неисполнувањето на законската одредба, согласно членот 53 од ЗСК, според кој условите 

за непречена работа на советот ги обезбедува собранието на РСМ, а финансиските 

потреби треба да се обезбедат од буџетот на РСМ. Во ноември 2019 година советот 

поднел писмено барање до претседателот и генералниот секретар на собранието, за 

обезбедување на материјално технички услови за работа, но истиот не добил никаков 

одговор. Меѓутоа усмено од страна на претседателот на собранието на членовите на 

советот им е кажано дека собранието не е во можност да им ги обезбеди финансиските 

средства, за нивно непречено работење, затоа што смета дека не постоеле законски услови 

за тоа и дека ЗСК, во делот на финансирањето на советот не е јасен и прецизен. Ова остава 

можност за манипулација со работата на ова новоформирано граѓанско тело, кое беше 

пропишано согласно ЗСК, кој закон едногласно беше донесен од страна на сите политички 

партии во собранието на РСМ во 2018 година. Советот сепак предложил до собранието 

извесни законски промени и дополнувања на ЗСК, со цел овозможување на нормално 

функционирање на истиот. Предлозите се влезени во собраниска процедура за 

разгледување, меѓутоа до ден денешен не се донесени како такви. Советот според 

извештајот од 2019 година, одржал повеќе состаноци со сите релевантни фактори во РСМ 

(претседател, премиер, претседател на собрание), со цел да издејствува решение за 

остварување на услови, за негова непречена работа. Сите горенаведени фактори изразиле 

загрижаност и ветиле дека во иднина ќе се заложат ова тело да профункционира, меѓутоа 

до ден денеска сеуште не се обезбедени услови за непречена работа на советот, освен што 

му е обезбедена само просторија за работа. 
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 Во организација на DCAF на 18-19 септември 2019 година, советот за граѓански 

надзор учествувал на работилница, заедно со експерти од Хрватска и Словенија, од 

областа на следење на комуникациите, каде црпел искуства и пракса од овие 2 земји 

членки на ЕУ, во однос на функционирањето на граѓанскиот совет за надзор на следењето 

на комуникациите во нивните земји. Искуствата и барањата од оваа конференција советот 

ги пренел на релевантните фактори во земјата и повикал на итно решавање на овој 

проблем, но сепак не наишол на позитивен ангажман од никого во државата. Во јануари 

2020 година имало обид од страна на пратеникот Кирацовски, кој на прес конференција во 

собрание, побарал автентично толкување на член 53 од ЗСК, поврзан со финансирањето 

на ова граѓанско тело, а исто така било поднесено и писмено барање до Државниот завод 

за ревизија (да се произјаснат), за стручно мислење од нивна страна, дали постои пречка, 

собранието на РСМ да даде финансиски средства за функционирање на советот, меѓутоа 

одговор не добиле. И покрај поднесените амандмани во собранието на РСМ, со кои би се 

овозможила работата на советот, истите не се изгласани, бидејќи опозициската ВМРО-

ДПМНЕ барала, пред да бидат донесени амандманите, ова тело да биде потполно 

независно, односно да се распуштат членовите и да се формира нов совет, со политички 

независни и кредибилни експерти.  

Пратеникот Емил Димитриев, поранешен претседател на Комисијата за надзор на 

мерките за следење на комуникациите, барал претставките од граѓаните да не одат со 

барање на советот до Комисијата за надзор над мерките за следење, туку советот за 

граѓански надзор над мерките на следење на комуникациите да може да го прави тоа 

потполно независно, за што би биле потребни исто така измени на ЗСК во овој дел. Но 

истото не наишло на одобрување од партиите на власт, со што било доведено во прашање 

функционирањето на овој совет.  

На крај ова резултираше со оставки во Советот за граѓански надзор. Професорот 

Гордан Калајџиев и судиката Маргарита Цаца Николовска поднеле оставки од Советот за 

граѓански надзор над прислушкувањето. „По долга и неуспешна битка да 

профункционира, јас и Маргарита Цаца Николовска поднесуваме оставки како 
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претседател и потпретседател и како членови на Советот за граѓански надзор над 

прислушкувањето. ПС поздрав до Прибе! – објави Кајалџиев преку фејсбук“101. 

 

Од сето горенаведено се доаѓа до конечен заклуок,  дека политичарите во РСМ 

немаат вистинска волја за заживување на овој совет и од нивна страна беше испратена 

порака до граѓаните, дека тие не веруваат во капацитетот и улогата на овој совет, кој што  

требаше да биде во функција на заштита на граѓаните на Република Северна Македонија. 

Идејата за создавање на Советот за граѓански надзор, инспирирана од хрватскиот модел на 

граѓански надзор над безбедносните служби, беше, да се  обезбеди демократски надзор за 

следење на комуникациите над безбедносно разузнавачките служби и да се даде 

позитивен инпут кон отчетноста и транспарентноста на службите во РСМ, но очигледно, 

поради немањето политичка волја во државата, оваа идеја пропадна. 

 

2.1.6. Народен правобранител 

 

Народниот правобранител како институција има надлежност да ги штити правата и 

слободите на граѓаните во државата. Ова подразбира и нивна заштита од еветуални 

прекршувања на нивните лични права, од страна на безбедносно разузнавачките служби 

во државата. Пример, во Република Северна Македонија, секој граѓанин кој смета дека му 

било прекршено негово лично право од страна на некоја од безбедносните служби, има 

право да поднесе претставка до Народниот правобранител. Во однос на надлежностите, 

Народниот правобранител е надлежен да ги обврзе јавните институции, навремено да 

доставуваат информации и детални објаснувања во однос на жалбите. Сите државни 

службеници (вклучително директорите на АР, АНБ и С-СВБиР) мораат да се изјаснат во 

однос на случаите, без разлика на степенот накласифицираност на бараните информации. 

Во секој случај, достапните податоци (од 2008 до 2011 година) покажуваат дека 

Народниот правобранител не побарал пристап до било какви класифицирани информации 

                                                 
101 https://novatv.mk/tsatsa-i-kalajdhiev-podnesoa-ostavki-od-sovetot-za-graganski-nadzor-nad-prislushkuvaneto/ 

(пристапено на 20.03.2022) 

https://novatv.mk/tsatsa-i-kalajdhiev-podnesoa-ostavki-od-sovetot-za-graganski-nadzor-nad-prislushkuvaneto/
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од безбедносно разузнавачките служби102. Незаконското следење на комуникациите не е 

единствениот начин каде службите може да ги повредат правата и слободите на граѓаните. 

Сепак, безбедносно разузнавчкиот сектор не е посебен предмет на интерес во работата на 

Народниот правобранител, делумно и поради тоа што бројот на претставките против овие 

институции е многу ограничен. 

Во времето на скандалот со прислушувањето, Групата високи експерти за 

системски прашања од владеење на правото, предводена од Рајнхард Прибе, најде доста 

препреки во спроведувањето на мандатот од страна на Народниот правобранител. Од една 

страна, Народниот правобранител се соочуваше со важни препреки од другите 

институции, но од друга страна, извештајот содржеше и критика дека тој не пристапувал 

систематски кон разоткривање на потенцијални прекршувања на човековите права, како и 

дека се пројавувал како неволен да го користи својот мандат во целост. 

2.2 Формални механизми за контрола  над безбедносните служби во Република 

Северна Македонија 

2.2.1.Внатрешна контрола 
 

Внатрешната контрола претставува организациска единица во рамките на самата 

институција, чија цел е да врши директна контрола врз законитоста во работењето, но и 

почитување на професионалните и етички стандарди. 

Во новоформираната Агенција за национална безбедност се воспоставува 

специјализирана организациска единица за внатрешна контрола, чиј раководител доаѓа од 

редот на работниците во Агенцијата и се именува од страна на Директорот.103 Позитивно е 

тоа што ќе има подолг мандат од директорот, односно тој изнесува шест години. На овој 

начин треба да се отстрани извесна „блискост” меѓу двете лица. Освен тоа, согласност за 

персоналното решение треба да даде и надлежната надзорна парламентарна комисија. Во 

однос на надлежностите, внатрешната контрола опфаќа, пред се, оценка на законитоста во 

                                                 
102Богдановски, А., Управување со безбедносно – разузнавачкитеслужби во Македонија, Аналитика, Скопје, 

2012.  
103Закон за Агенција за национална безбедност, чл. 52  
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постапувањето, почитување на професионалните стандарди, прописи и процедури, увид 

во примена на овластувањата, управување со материјално-технички средства итн. 

Внатрешната контрола исто така го информира директорот за неправилностите, дава 

препораки за нивно надминување, како и иницијативи за утврдување дисциплинска 

одговорност, а во нејзина надлежност е и постапување по пријави за судир на интереси и 

ризици од корупција. Предвидена е и понатамошна соработка меѓу надзорните механизми, 

односно извештаите на внатрешната контрола се доставуваат и до надлежната надзорна 

комисија во Собранието.104 

Законот за Агенцијата за разузнавање содржи одредени одредби за внатрешна 

контрола во агенцијата која опфаќа: оценување на законитоста на работењето и 

почитувањето на професионалните стандарди на Агенцијата, увид во примената на 

овластувањата од страна на вработените во Агенцијата, оценка за користење и употреба на 

огнено оружје од страна на вработените во Агенцијата, увид и оценка на почитување на 

прописите и процедурите за работа на вработените во Агенцијата, постапување по пријави 

за судир на интереси и ризици од корупција во соработка со надлежен орган, 

информирање на директорот за утврдени неправилности и давање препораки и рокови за 

нивно надминување, контрола на управување со материјално-технички средства и давање 

иницијативи за поведување постапки за утврдување на материјална и дисциплинска 

одговорност на вработените во Агенцијата. Начинот на вршење на внатрешната контрола 

во агенцијата го утврдува директорот105. 

 С-СВБиР, како составен дел на Министерството за одбрана е подложна на 

инспекциски надзор, согласно Законот за одбраната (глава XV), меѓутоа во С-СВБиР, како 

сектор-служба за безбедност, не постои посебна единица (одделение или тим), којa ќе ги 

контролира: законитоста на работата, почитување на правилата и прописите, 

управувањето со оружје и други технички средства кои и се доверени, примена на 

овластувањата, како и процедурите за работа, од страна на персоналот, овластен да 

извршува безбедносно разузнавачки активности. Наместо специјализирана единица во С-

                                                 
104 Закон за Агенцијата за национална безбедност, чл. 54, став 3 
105Член 20 од  Законот за Агенцијата за разузнавање. („Службен весник на Република Македонија 

бр.21/2021 од 26.01.2021 година). 
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СВБиР, по наредба на раководителoт на службата, се формираат дисциплински комисии, 

составени од персонал од службата, кои поведуваат постапки за утврдување на 

материјална или дисциплинска одговорност, врз овластени службени лица од С-СВБиР106. 

Комисиите ги испитуваат случаите и доколку се воочи прекршување на овластувањата, 

правилата и дисциплината, од страна на овластените лица во службата, предлагаат 

дисциплински мерки, за кои на крај одлучува раководителот на службата. Доколку 

комисијата утврди кривична одговорност на овластеното службено лице, преку 

раководителот на службата се известува јавен обвинител и се прибираат докази со кои се 

потпомага истрагата, со цел расветлување на случајот.  

 

Заклучок:  

Согласно горе споменатото се заклучува дека овој начин на контрола на работата 

во С-СВБиР не е толку ефикасен и не го дава вистинскиот резултат, бидејќи персоналот 

одреден во комисиите е непостојан и неконзистентен, зафатен со обврски од нивниот 

делокруг на работа и не секогаш можат да го дадат максимумот при спроведување на овие 

постапки. Наместо тоа потребно е вметнување на доплонителна одредба во Законот за 

одбрана, каде по примерот на другите две безбедносни служби во РСМ, треба да се 

предвиде посебна единица (одделение или тим) во С-СВБиР, директно потчинета на 

раководителот на службата, чија основна цел ќе биде внатрешната контрола врз 

законитоста во работењето и почитување на професионалните и етички стандарди на 

овластените службени лица. 

2.2.2.Извршна контрола 

 

Извршната контрола се однесува на контролата која ја спрведува и за која е 

надлежна државната власт (претседател, премиер, влада, министри...). Така, овој вид на 

контрола се темели на неколку столбови меѓу кои: контрола на поединчени служби под 

надлежност на некој државен орган ( министерство....), контролата преку назначување на 

                                                 
106Глава XI (член.118-145 ) од Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен 

весник на Република Македонија бр.21/20 од 20.01.2020 година). 
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управувачки структури на безбедносните служби ( назначување на началници, директори, 

одговорни лица на една служба од страна на извршната власт) и крајно, контрола која се 

спроведува заклучно со позитивните правни прописи, односно истата мора да биде во 

сосгласност со Уставот и законите.  

Владините структури се опремени за насочување и координирање на 

разузнавачките служби во реално време. На одговорните министри им треба доволен 

степен на контрола врз разузнавачките служби и право да бараат информации од нив. 

Сепак, ефективната извршна контрола не подразбира директна раководна одговорност за 

разузнавачките операции. Постои потреба за воспоставување на вистинска рамнотежа во 

односите помеѓу извршната контрола и безбедносно разузнавачката заедница: 107 

 Премногу извршна контрола и влијание врз работата на разузнавачките 

информации може да доведе до злоупотреба на службите за политички 

интереси и цели.  

  Недостатокот на извршна контрола пак, создава ризик од злоупотреба на 

разузнавачките овластувања и ресурси од страна на поединци во рамките на 

службите, за свои лични интереси. 

Притоа, за спроведувањето на контролата постојат одговорни органи на државната 

управа, соголасно уредувањето на државата. Така, во некои држави ( како во Северна 

Македонија) Агенцијата за разузнавање е под надлежност на шефот на државата, односно 

претседателот, додека во други држави тоа е премиерот. Исто така, постојат заеднички и 

поединечни тела и комисии кои ја вршат контролата.  

Во Република Северна  Македонија, како и во сите други земји, државната власт, 

вклучувајќи го и претседателот на Републиката и Владата се главните корисници на 

разузнавачките продукти. Службите собираат и анализираат разузнавачки информации за 

заканите откриени против државата и нејзиното население. Тие ги доставуваат овие 

информации до Владата, овозможувајќи ѝ да развие и спроведе безбедносна политика. 

                                                 
107ДЦАФ – Женевски центар за управување со безбедносниот сектор, Насоки за надзор над разузнавањет за 

парламентарните комисии во Собранието на Република Македонија, Скопје, 2022. 
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Демократскиот надзор е попречен од недостатокот на јавни информации за тоа, како 

всушност извршната контрола е имплементирана. Сепак, има малку информации од јавен 

карактер, што овозможуваат релевантна процена за тоа како извршната контрола се 

спроведува во реалноста108. 

2.2.3.  Судско-обвинителска контрола 

Врз основа на член 60 од Законот за Следење на комуникациите (ЗСК) и членовите 

55 и 58 од Законот за АНБ, контролата над посебните технички уреди и опрема, ја врши 

само јавниот обвинител на Република Северна Македонија и судијата на претходна 

постапка, односно судијата на Врховен суд, кој ја издал наредба за спроведување на 

мерката за следење на комуникациите. Според законските одредби, контролата се 

ограничува на законитоста на спроведување на мерките (членови 57 до 61 од ЗСК) и по 

правило е ex post, меѓутоа, со оглед дека и судските и јавно-обвинителските институции 

се непосредно вклучени во постапката од самото одобрување на мерките до крајното 

користење на добиените податоци како докази во кривичната постапка, контролата е 

секогаш и неминовно ex ante (принципот на претходно судско одобрување на мерките), но 

и неминовно тековна (извештаи за тековното спроведување, продолжување и 

проширување на мерките). Покрај непосредниот облик (теренска) на контрола која е 

препорачлива, постои и посредна контрола која се остварува по пат на анализа на 

добиените извештаи од спроведените мерки за следење на комуникациите и други 

службени документи, кои се во врска со примената на мерките во овластените органи, 

ОТА и операторите. Заради непосредната вклученост на двете институции, контролата 

неминовно ја опфаќа и ефикасноста и ефективноста при спроведување на мерките за 

следење на комуникациите, првично и најмногу кај овластените органи за спроведување 

на мерките, а помалку кај операторите и ОТА109.  

Согласно со член 57 од ЗСК, во случаите кога мерките за следење на 

комуникациите се применети заради кривични цели, јавниот обвинител кој ја води 

                                                 
108Idem 
109 Спасенка А., Божиновки, А., Гогов, Б., Прирачник за спроведување на мерките за следење на 

комуникациите, ДЦАФ,Скопје, 2019, стр.116-117. 
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истрагата и судијата на претходна постапка, кој ја издал наредбата за посебната истражна 

мерка, се надлежни за вршење на контрола на законитоста на спроведувањето на 

посебната истражна мерка, над овластените органи за спроведување на посебната 

истражна мерка, операторите и ОТА. Во случаите, кога мерките за следење на 

комуникациите се применуваат заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната 

на државата, надлежни за вршење на контрола на законитоста на спроведувањето на 

мерката за следење на комуникацијата се јавниот обвинител на Република Северна 

Македонија и судијата на Врховниот суд, кој ја издал наредбата за следење на 

комуникациите. De lege lata (член 59 ст. 2), Законот не наложува кога да се врши контрола, 

туку, тоа претставува дискреционо право на двете инстанции, односно по потреба и без 

најава. Предмет на контрола претставува законитоста на спроведувањето на посебната 

истражна мерка (членови 57 ст. 1 и 59 ст. 1) од ЗСК, односно постапувањето во согласност 

со законските одредби кои се однесуваат на спроведувањето на мерките за следење на 

комуникациите. Контролата ги опфаќа трите институции кои се законски инволвирани во 

целиот процес на спроведување на мерките: 1. овластените органи за спроведување на 

посебната истражна мерка, 2. операторите и 3. ОТА.  

Заради вршење на успешна контрола (член 58 и 59 од ЗСК), законот предвидел 

можност од ангажирање технички експерти од редот на регистрираните вештаци, кои со 

своите стручни познавања може да им помогнат на Судот или на Обвинителството, да 

остварат техничка контрола над медијациските уреди и опрема за следење на 

комуникациите, кои се наоѓаат во работните станици на овластените органи за 

спроведување на мерките, во ОТА, кај операторите, во Основното јавно обвинителство за 

гонење на организиран криминал и корупција и Агенцијата за национална безбедност. 

Техничката контрола е единствено објективна контрола, која неспорно докажува дали 

постои незаконско следење на комуникациите и се остварува со споредување на 

идентичноста на електронските логови (кои се генерираат автоматски) во медијациските 

уреди на: работните станици на овластените органи, ОТА, операторите и посебните 
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технички уреди и опрема, сместени во Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција110. 

Судската контрола на службите е пред се поврзана со одобрување и контрола на 

спроведување на посебните истражни мерки. Од една страна, примената на посебните 

истражни мерки претставува закана за приватноста на граѓаните, што е гарантирано со 

уставни норми, но од друга страна, неопходна е и примена на посебни истражни мерки, со 

оглед на постоењето на безбедносни закани како тероризмот и организираниот криминал. 

Исто така, бидејќи посебни истражни мерки можат да применуваат различни владини 

тела, постојат две главни цели за кои се применуваат таквите мерки: водење кривична 

постапка и заради заштита на интересите на одбраната и безбедноста на државата. Притоа, 

разузнавачките и безбедносните служби обично имаат поголеми овластувања во 

примената на посебните истражни мерки. Примената на посебните истражни мерки мора 

да ја одобри јавниот обвинител или истражниот судија, доколку се работи за 

предистражна постапка, или само истражниот судија, кога е истражна постапка. 

Во многу демократски општества, поединци и граѓански организации можат да 

побараат информации за која било владина агенција. Стекнување увид во овие 

информации може да му овозможи на општеството да ги следи владините активности, 

вклучително и нејзините разузнавачки услуги. Од судовите може да се побара да ги решат 

барањата за информации  што ги поседуваат разузнавачките служби. Овие одлуки се носат 

врз основа на законот за слободен пристап до информации од јавен крактер. 

Дополнително, од судовите може да се побара да постапат по случаите покренати против 

лица, обвинети за незаконско откривање доверливи информации што ги поседуваат 

разузнавачките служби. 

2.3. Неформални механизми за надзор и контрола над безбедносните служби 

 

Покрај формалната постои и неформална контрола и надзор на безбедносните 

служби. Притоа, во овој дел не смее да се занимари фактот дека ваквите неформални 

механизми не работат врз основа на насоки и препораки од страна на државен орган туку 

                                                 
110 idem 
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истите преку програми (особено кај невладиниот сектор), кои во себе вклучуваат основни 

меѓународни стандарди (од конвенции, договори, препораки на меѓународни владини и 

невладини организации) кои би требало да бидат применети, а првенствено се однесуваат 

на намалувањето и откривање на можни злоупотреби на службите како и заштита на 

човековите права на граѓаните. Како такви во оваа категорија ќе ги споменеме медиумите, 

невладиниот сектор и граѓански здруженија. 

2.3.1. Медиуми 

Во воспоставените демократии, слободните и независни медиуми играат клучна 

улога во надгледувањето на работата на основните обезбедувачи на безбедност и правда. 

Медиумите ги информираат граѓаните за работата на институциите задолжени за 

безбедноста и одбраната на државата. Тие ги охрабруваат луѓето да учествуваат или да ги 

оспоруваат одлуките донесени од извршната, законодавната или судската власт, за 

клучните прашања поврзани со безбедноста.  

Медиумите ја исполнуваат и функцијата чувар, со расветлување на злоупотреби и 

случаи на лошо управување од страна на институциите на формалниот безбедносен 

сектор. Од гледна точка на властите, конструктивното ангажирање со медиумите може да 

придонесе за нивниот сопствен легитимитет и легитимитетот на обезбедувачите на 

безбедност и правда. Паралелно, граѓаните можат да го подобрат своето разбирање за тоа 

што претставува безбедносниот сектор и како тој функционира, благодарение на доброто 

истражување и медиумско известување за овој сектор. Новинарите и другите членови на 

медиумите честопати ја признаваат важноста од зајакнување на нивната улога во 

управувањето со безбедносниот сектор111. 

Сепак, многу медиумски практичари сè уште се соочуваат со различни пречки и 

имаат тенденција да се соочат со посебни предизвици, кога известуваат за теми поврзани 

со безбедноста. Овие предизвици може да вклучуваат: 

                                                 
111DCAF, The Media and Security Sector Governance, достапно на: 

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ENG_Media_Tool2.pdf 
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 блокиран или ограничен пристап до информации кои се сметаат за 

чувствителни; 

 недостаток на доверба меѓу безбедносните институции и медиумите;  

 недоволно развиена свест за сопствената улога и современи дефиниции за 

безбедност112.  

Новинарите и другите членови на медиумите, исто така, може да немаат доволно 

работно познавање на релевантните закони и законодавство за безбедносните служби. Тие 

честопати не се систематски свесни за конкретните прашања што треба да се земат 

предвид при покривање на конкретен настан, поврзан со безбедноста. Покрај тоа, тие 

често не се свесни за влијанието што социјалните медиуми може да го имаат врз 

покриеноста на безбедносниот сектор. 

2.3.2. Невладините организации 

Во литературата, невладиниот сектор често се нарекува „фантомска четврта власт“ 

(покрај законодавната, судската и извршната власт). Инаку, невладиниот сектор вклучува 

различни форми на здруженија на граѓани, разни здруженија и движења, стопански 

комори, професионални здруженија, организации на жени, организации за човекови права, 

верски и малцински организации, еколошки движења и други113. 

Невладиниот сектор своите најзначајни активности ги реализира во општествените 

системи кои ја негуваат слободата на говорот и мислењето, каде што оваа активност 

најчесто индиректно се реализира (преку медиумите, пропагандата, јавното мислење), со 

цел да се придобие пошироката јавност.  

Невладините организации претставуваат контролор во секое демократско 

општество. Ова секако дека важи и за надзорот и контролата над безбедносните служби во 

една држава. Имено, невладините организаци (особено оние кај кои безбедносните 

прашања се приоритетни) се оној дел од граѓанскиот сектор, кој вообичаено е задолжен за 

соодветно информирање на граѓаните, давање на предлози на извршната и законодавната 

                                                 
112Idem 
113The Real World of NGOs: Discourses, Diversity and Development,Zed Books, New York, 2003. 
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власт, во однос на законски решенија, како и граѓански надзор над истите114. Во некои 

држави НВО секторот претставува и дел од формалната контрола врз безбедносните 

служби, во зависност од правните рамки кои се предвидени за контролата и надзорот во 

овие држави.  

2.3.3.Граѓански здруженија 

Различни граѓански здруженија вршат демократска и цивилна контрола врз 

разузнавачките и безбедносните служби кога, во согласност со демократските принципи, 

ги одржуваат овие служби трајно и хармонично, во функција на заштита и подобрување 

на националната безбедност. За да може таквиот демократски безбедносен модел да биде 

идеален, неопходно е службите и другите безбедносни институции, законито и ефикасно 

да ја извршуваат својата задача.  

Иако немаат правна основа за било каква директна контрола над субјектите на 

безбедносниот систем, вклучително и самите безбедносни служби, граѓанските 

здруженија можат да придонесат за поефикасна контрола и надзор на безбедносните 

служби од страна на извршната власт, но и да придонесат за продлабочување на свеста кај 

обичните граѓани и подигање на нивното знаење, за функционирањето на безбедносниот 

сектор на повисоко ниво. Граѓанските организации може да вклучуваат синдикати, 

академски институции, непрофитабилни организации, други здруженија на граѓани, 

истражувачки центри, а особено актуелни и се повлијателни во секојдневниот живот се  

медиумите115. 

Улогата на граѓанското општество е важна од повеќе причини, преку собири, 

различни дебати и презентации на оваа тема се забележува зголемување на знаењето за 

практичната примена на контролата на безбедносните служби,  каде може да се подобри, 

но и да се зголеми комуникацијата и довербата помеѓу безбедносните институции и 

јавноста116. Факт е дека меѓусебната соработка помеѓу безбедносните служби и јавноста е 

                                                 
114Idem 
115Петровиќ, П. Надзор служби безбедности на Западном Балкану - случај Србија. БЦБП,2012.  
116Исто така 
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важна и за доброто на целиот безбедносен сектор, а со тоа и на општеството, бидејќи се 

создава поздрав и поотворен однос во двете насоки. 

 

3. Практики на спроведување на надзор и контрола над безбедносно 

разузнавачките служби во земји членки на ЕУ (Словенија и Хрватска). 
 

3.1. Спроведување на надзор и контрола над безбедносно разузнавачките служби во 

Хрватска 

 

Системот за безбедност и разузнавање на Република Хрватска претрпе бројни 

структурни и законодавни промени од осамостојувањето на Република Хрватска. Неговата 

трансформација на работата од еднопартиски во повеќепартиски политички модел беше 

веројатно првата голема реформа на самиот систем, за која дури сега, после повеќе од 20 

години, почна срамежливо да се зборува во јавноста. Системот имаше специфична улога 

за време на вооружениот конфликт на територијата на Република Хрватска, како и во 

повоениот период од 1995 до 2000 година. За жал, во тие години имаше честа злоупотреба 

на системот, предводен од надворешна политика, која имаше сериозни ограничувања во 

разбирањето на демократијата и беше критикувана од меѓународната заедница.117  

Да не зборуваме за ефективни механизми за надзор, за работата или за финансиите 

на системот кои тогаш не постоеле. Ситуацијата полека почнала да се менува во 2000 

година, кога новоизбраната коалициска влада започнала голем број реформи во 

политичкиот систем. Сепак, реформите на самиот безбедносен систем се одвивале 

побавно отколку што се очекувало. Директорите на клучните агенции често се менувале 

или на нивно барање или поради притисок од јавноста, поради кршење на човековите 

права од страна на агенциите (случај Пуљиз, безбедносна проверка итн.)118.  

Сепак, во овој период се случува важен чекор напред во воведување на Советот за 

граѓански надзор над безбедносните и разузнавачките агенции, во Хрватскиот парламент, 

                                                 
117Lozancic,D., Uvidi i pouke naučene iz reformi obaveštajnih službi u hrvatskoj,DCAF,Zagreb, 2020. 
118Idem 
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како единствен орган да ги надгледува безбедносните служби. Клучната реформа доаѓа во 

2006 година, кога беше усвоен Законот за безбедносно-разузнавачки систем (ZSOS), кој во 

голема мера го реструктуираше системот, преку редефинирање на улогата на претходниот 

и воведување нови институции и надлежности. Сегашната основа на безбедносниот и 

разузнавачкиот систем на Хрватска е поставена и дефинирана со овој сеопфатен и 

обединувачки закон. Законот предвидува спојување на (надворешната) разузнавачка 

агенција и агенцијата за контраразузнавање во една цивилна Безбедносно Разузнавачка 

Агенција (SOA), која се појави како единствена државна служба, одговорна за надворешна 

и внатрешна безбедност. Со законот се воспоставени и Воено безбедносно-разузнавачка 

агенција (VSOA) и Оперативно-технички центар (OTC), како независно тело, кое управува 

со следењето на телекомуникациите.  

Законот за безбедносно разузнавачкиот систем (ZSOS) во Република Хрватаска, кој 

важи за целокупната безбедносно разузнавачка заедница, со една глава (глава VIII) ги 

опфаќа надзорот  и контролата врз безбедносните агенции во државата. Според него во 

Хрватска постојат три нивоа на надзор. Покрај собранискиот и стручниот надзор, постои и 

граѓански надзор над работата на агенциите, како редок пример меѓу земјите во светот. 

Доколку пак се земе предвид и фактот дека Врховниот суд одобрува мерки со кои 

привремено се ограничуваат некои уставни човекови права и основни слободи, може да се 

зборува и за четврто, судско ниво на надзор над агенциите, од највисоката судска 

инстанца во земјата. На стручно ниво, надзорот над работата на безбедносните агенции го 

врши Канцеларијата на Советот за национална безбедност (UVNS), на собраниско ниво, 

надзорот го врши хрватското собрание, директно или преку Собраниската комисија за 

внатрешна политика и национална безбедност и на граѓанско ниво, надзорот се врши од 

страна на Советот за цивилен надзор над безбедносно разузнавачките агенции. 

1. При вршење на Собранискиот надзор, хрватскиот парламент може да побара од 

безбедносните агенции: 

- извештај за активностите и мерките што ги спроведуваат агенциите; 

-  извештај за спроведување на мерките за собирање тајни податоци или за   

спроведување на мерки за тајно собирање на податоци кон одредени лица; 
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-  извештај за тоа дали агенциите собираат податоци за лицето од интерес или 

за лице кое е член на неговото потесно семејство. 

2. Стручен надзор над работата на агенциите врши Канцеларијата на Советот за 

Национална Безбедност (UVNS),  и тоа: 

- ја следи и надгледува законитоста на работата на агенциите; 

- го следи и надгледува постигнувањето на пропишаните цели и нивниот 

делокруг на работа; 

- ја следи и надгледува ефективноста и целисходноста на нивната работа; 

- го надгледува користењето на финансиските средства; 

-  ја надгледува координацијата и соработката на безбедносно разузнавачките 

агенции и соодветните служби на други земји. 

 При вршењето на стручниот надзор,  UVNS и парламентарната комисија може да 

имаат пристап до извештаите и другите документи на безбедносните агенции и да 

спроведуваат интервјуа со директорот и вработените, кога е неопходно да се утврдат 

фактите. Доколку по увидот се утврди повреда на Уставот или Законот за безбедносно-

разузнавачки систем, Директорот на UVNS е должен веднаш да преземе мерки за 

отстранување на неправилностите и да ги извести претседателот на Република Хрватска и 

претседателот на Владата на Република Хрватска, а доколку увидот бил извршен по 

барање на Собранието и претседател на хрватското собрание. 

3. Цивилен надзор над работата на безбедносните агенции го врши Советот за 

цивилен надзор над безбедносно-разузнавачките агенции, кој: 

- ја следи законитоста на работата на агенциите; 

- ја следи и надгледува примената на мерките за собирање тајни податоци, кои 

ги ограничуваат уставните човекови права и основни слободи; 

- ги информира Советот за национална безбедност, претседателот на 

хрватскиот парламент, претседателот на собраниската комисија и 

директорите на безбедносните агенции, за собраните информации и 

податоци. 
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  Советот за цивилен надзор може да врши увид во документацијата на 

безбедносните служби, да спроведува интервјуа со директорот и вработените во 

агенциите, кога е потребно да се утврдат фактите, кои се одлучувачки за оценка на 

законитоста на работата. Советот постапува врз основа на програмата донесена од 

Собраниската комисија за надзор над агенциите, врз основа на барања од граѓани, 

државни органи и правни лица. За реализираниот надзор советот го известува 

подносителот на барањето, а доколку се утврдат неправилности се известуваат 

претседателот на Република Хрватска, претседателите на хрватското собрание и Владата 

на Република Хрватска и јавниот обвинител. 

Покрај гореспоменатиот надзор над работата на безбедносните агенции,  во 

рамките на истите постои посебна организациона единица задолжена за контрола на 

законитоста на работата на вработените во агенциите, заштита на тајноста на податоците  

и контраразузнавачка заштита, таканаречена внатрешна контрола. Внатрешната контрола 

тесно соработува со органите на собранискиот,  стручниот и граѓанскиот надзор. Целта на 

внатрешната контрола е спречување на неправилни или незаконски активности на 

вработените и елиминирање на ризикот од потенцијална злоупотреба на овластувањата, 

односно злоупотреба на собраните податоци или материјални ресурси. Внатрешната 

контрола, покрај превентивните мерки, врши и инспекции, по сомнение или прием на 

информација дека поединечен вработен во агенцијата постапил спротивно на прописите. 

Во рамките на следење на законитоста на работата и заштита на податоците, се вршат и 

полиграфски прегледи на вработените.  

Заклучок: 

 Од сето горе наведено се доаѓа до заклучок дека Законот за безбедносно 

разузнавачкиот систем на Хрватска е доста прецизен во однос на надзорот и контролата 

над работата на безбедносните агенции. Доста јасно се дефинирани надлежностите и 

делокругот на работата на телата за надзор над агенциите и особена важност и 

овластувања му се дадени на Советот за цивилен надзор над безбедносно-разузнавачките 

агенции. Ова претставува редок пример во светот и во поново време е практика на високо 

развиените демократски земји, во смисол на давање на што поголеми ингеренции на 
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граѓанскиот надзор над безбедносните служби, а со цел јакнење на демократските 

капцитети, како на службите така и на државите. Законот исто така предвидува и 

формирање на внатрешни организациски единици за контрола на законитоста на работата 

на вработените во безбедносните служби, што претставува исто така позитивен пример, 

кој треба да се земе во предвид.  

 

3.2. Спроведување на надзор и контрола над безбедносно разузнавачките служби во 

Словенија 

 

Системот за национална безбедност на Република Словенија се состои од 

потсистем за одбрана, потсистем за внатрешна безбедност и потсистем за заштита од 

природни и други непогоди. Одбранбениот систем кој ги претставува механизмите за 

обезбедување на безбедноста на државата во областа на одбраната се состои од воена и 

цивилна одбрана, а во основа е наменет за одбрана од надворешна воена агресија и други 

насилни интервенции против Република Словенија.119 

 

Безбедносно разузнавачкиот сектор во Република Словенија е составен од:  

 

 Словенечката агенција за разузнавање и безбедност (SOVA), 

 Разузнавачко безбедносна служба на Министерството за одбрана (OVS MO), 

 Криминална полиција, организациона единица на полицијата, која е орган во 

состав на МВР. 

SOVA е независна владина институција, а ги извршува своите функции во 

согласност со приоритетите поставени од страна на Владата, кои пак, се извлечени од 

Националната програма за безбедност, донесена од страна на Националното Собрание. Во 

самиот закон кој ја регулира работата на Агенцијата за разузнавање и безбедност е 

предвидено донесувањето на Закон за собраниски надзор над разузнавачко безбедносните 

служби. Истовремено, се истакнуваат обврските на SOVA кон парламентарната комисија, 

                                                 
119Повеќе на: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO61 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO61
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како што се на пример: да поднесува програма и извештај, да дозволи вршење инспекција 

на документацијата и техничките средства и простории и сл.120. Директорот на Агенцијата 

го именува и разрешува Владата на предлог на претседателот на Владата. Со учеството во 

SNAV (Советот за национална безбедност), агенцијата е елемент на системот за 

национална безбедност и придонесува за заштита на интересите во безбедносното, 

политичкото и економското опкружување на државата. На ова е прилагодена и 

организациската структура на агенцијата. 

Военото разузнавање, односно разузнавачко безбедносната служба при 

Министерството за одбрана на Словенија е под капата на Министерството за одбрана, 

издвоено како посебна служба (OVS MO). Покрај SOVA и военото разузнавање, посебни 

овластувања (во смисла на тајно набљудување) ѝ се доделени на полицијата, која исто 

така подлежи на парламентарен надзор. Всушност, полицијата ги користи овие 

овластувања за криминалистичко разузнавање, во рамките на секторот за 

криминалистичка полицијата.  

Законот за собраниски надзор над разузнавачко безбедносните служби го 

уредува предметот и делокругот на собранискиот надзор над разузнавачките и 

безбедносните служби, составот, овластувањата, задачите и начинот на работа на 

собраниската Комисија за надзор над разузнавачките и безбедносни служби, како и 

нејзиниот однос со Собранието и Владата на Република Словенија, министерствата, 

другите државни органи, разузнавачките и безбедносните служби, организации и 

поединци. Комисијата ги има следните овластувања и задачи за надзор над работите на 

разузнавачките служби: 

- ги надгледува активностите на разузнавачките служби, во однос на 

почитувањето на усвоената политика за национална безбедност; 

- расправа за годишната програма за работа на разузнавачките служби; 

                                                 
120Slovene Intelligence and security Agency Act [Закон за словенечката Агенција за разузнавање и безбедност] 

– пречистен текст (ZSOVA-UPV2) Службен весник на Р.С. бр.81/06 член 49 кај: Лембовска,М., 

Компаративна анализа на регионалните практики запарламентарен финансиски надзор над 

разузнавачките служби, Аналитика и DCAF, Скопје, 2013.  
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- ги разгледува извештаите за работата и финансиско работење на разузнавачките 

служби; 

- ги разгледува предлозите на државниот буџет и предлозите на други акти кои се 

однесуваат на финансирањето на разузнавачките служби; 

- врши надзор над примената на посебните истражни мерки, наложени со судска 

одлука; 

- врши надзор над примената на тајните мерки за прибирање на информации, кои 

се спроведуваат без судска одлука. 

Спред Законот за собраниски надзор, Владата до комисијата доставува на 

разгледување опсежен годишен извештај за работата и финансиското работење на секоја 

разузнавачко безбедносна служба, за  претходната година. Извештајот треба да содржи 

детални информации за општата дејност на разузнавачката служба, за нејзината дејност од 

особено значење за националната безбедност и за висината и целта на трошењето 

финансиски средства, за извршување на поединечни задачи, како и за бројот на лица кои 

оперативно се обработувале. Исто така разузнавачката служба задолжително ја известува 

собраниската комисија на секои четири месеци, а по потреба и надвор од овој рок, за 

извршувањето на работите од нејзиниот делокруг. Владата исто така има обврска да ја 

известува комисијата за поединечни активности на разузнавачките служби, кои се од 

особено значење за националната безбедност. Комисијата, согласно законот може да 

побара, во текот на годината од Владата да и достави извештај за финансиското работење 

на  разузнавачките служби (информации за висината и намената на трошењето на 

финансиските средства за извршување на поединечни задачи на службите). На барање на 

комисијата, раководителот на разузнавачката служба е должен на седница на комисијата, 

усно да презентира некој од извештаите, што службата ги доставува до комисијата и да 

одговори на прашањата на членовите на собраниската комисија. Комисијата за надзор 

може да изврши најавена или ненајавена контрола на уредите и просториите што 

службите ги користат за следењето и снимањето на електронските комуникации. 
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Комисијата може да има најмногу девет члена, вклучувајќи го и претседателот на 

Комисијата и заменик претседателот. Мнозинството пратеници во комисијата, како и 

претседателот, секогаш доаѓаат од опозициските партии. Сите тие се избрани од 

националното собрание со мнозинство гласови на предлог на пратеничките групи. 

националното собрание го избира и претседателот на надзорната комисија. Поради 

природата на работата, доколку некој пратеник е отсутен, тој не може да се замени. 

Доколку во текот на мандатот одредена политичка партија сака да промени некој од 

своите претставници или некој пратеник сака да се откаже од своето учество, за тоа се 

одлучува на пленарно ниво, со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. На овој 

начин законодавците се обиделе да ги избегнат можните манипулации, од страна на 

политичките партии, кои може во одреден момент да посакаат да тргнат или да постават 

одредена личност во Комисијата.121 

Заклучок: 

 Од сето горе наведено се доаѓа до заклучок дека Законот за собраниски надзор над 

разузнавачко безбедносните служи во Словенија е доста прецизен и јасен во однос на 

надлежностите кои собраниската комисија за надзор и контрола ги има при реализацијата 

на обрските во делокругот на нејзиното работење. Ова претставува редок позитивен 

пример во регионот и сметам дека донесување на таков закон во Република Северна 

Македонија ќе биде од голема полза, како за надзорните тела, така и за безбедносните 

служби, но и за државата воопшто. Имено, со законот детално ќе се уредат правата и 

обврските на надзорните тела и на службите. Исто така прецизно ќе се дефинира и 

суштината на надзорот врз безбедносно разузнавачките служби, со што ќе се создаде 

плодна почва за поефикасна соработка меѓу надзорните тела и безбедносните служби. Ова 

со сигурност би влијаело на намалувањето на можностите за манипулација и злоупотреба 

на безбедносните служби за политички и други интереси, а со тоа во голема мера би се 

зајакнале демократскиот капацитет, транспарентноста и отченоста на службите. 

                                                 
121Лембовска,М., Компаративна анализа на регионалните практики за парламентарен финансиски надзор над 

разузнавачките служби, Аналитика и DCAF, Скопје, 2013. 



 

 

 

118 

 

ГЛАВА IV - ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЛУЖБИ ВО РСМ, 

НИВНАТА РАБОТА, НАДЗОРОТ И КОНТРОЛАТА ВРЗ ИСТИТЕ 

 

За потребите на овој магистерски труд, а во насока на исполнувањето на 

поставените цели и предметот на истиот, беше спроведена анкета со повеќе претставници 

од различни институции, кои имаат познавање од материјата која се истражува и од кои се 

бараше да го дадат својот став по одредени прашања важни за истражувањето.  

Имено, истражувањето беше во форма на анкета-прашалник, кој беше поделен во 

два дела. Најпрвин, од испитаниците се бараше да дадат свои социодемографски 

податоци, потоа првиот дел се однесуваше на девет тврдења, на кои испитаниците можеа 

да одговорат со заокружување по скала, каде највисоко беше „Целосно се согласувам“, а 

најниско „Воопшто не се согласувам“. Вториот дел од анкетниот прашалник го сочинуваа 

прашања и потпрашања. Испитаниците имаа инструкција да одговараат на потпрашањата 

преку нивна проценка на три ниво (високо, средно и ниско), само доколку на првичното 

прашање одговориле со ДА. Вкупниот број на прашањата од вториот дел на анкетата беше 

10.  

Имајќи ја предвид природата на прашањата, а воопшто и предметот кој се 

истражува, се пристапи кон избор на соодветен примерок од испитаници кои имаат 

одредено ниво на познавање во истражуваната област. Оттука, за потребите на 

истражувањето беше испратено барање за анкетирање на вработени и студенти во 

следните институции:  

- Агенција за разузнавање 

- Агенција за национална безбедност  

- Факултет за безбедност  

- Воена академија  

- Сектор служба за воена безбедност и разузнавање  

- Собраниските комисии за надзор над работата на безбедносно раузнавачките 

служби во Република Северна Македонија и мерките за следење на комуникациите. 

По одреден временски период од околку 3 месеци, одговор за одобрување за 

спроведување на анкетата беше добиен од:  
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- Агенција за разузнавање 

- Факултет за безбедност 

- Воена академија 

- Парламентарните комисии за надзор над безбедносно раузнавачките служби во 

Република Северна Македонија и мерките за следење на комуникациите. 

Никаков одговор, ниту позитивен ниту негативен не беше доставен од страна на двете 

безбедносни служби, АНБ и С-СВБР и покрај уредно доставените барања до овие две 

институции. Во интерес на времето и при консултацијата со мојот ментор се одлучив да го 

реализирам истражувањето без овие две институции.  

Во однос на временската рамка, истражувањето се спроведе од април до јуни 2022 

година, кај вкупно 50 испитаници. Притоа, одделно по групи бројот на испитаниците беше 

следниот: 

- Агенција за разузнавање – 10 испитаници; 

- Факултет за безбедност - 20 испитаници; 

- Воена академија - 14 испитаници; 

- Парламентарни комисии за надзор над работата на безбедносно раузнавачките 

служби во Република Северна Македонија – 6 испитаници. 

Во однос на Факултетот за безбедност, станува збор за 20 студенти од прв и втор 

циклус на студии. Во однос на Воената академија, станува збор за 14 професори од 

воената академија, кои се еминентни стручнаци од областа на безбедноста и одбраната, а 

парламентарните комисии за надзор над безбедносните служби во РСМ беа претставени 

со 6 пратеници. Од Агенцијата за разузнавање беа анкетирани 10 вработени.  

1. Анализа на добиените резултати од истражувањето 
 

 Со истражувањето беше планирано да бидат опфатени вкупно 75 испитаници, но 

на прашалникот одговорија само 50. Анкетниот прашалник беше од затворен тип и 

содржеше вкупно 19 адаптирани прашања, односно тврдења (искази), кои беа поделени во 

2 (два) дела. Првиот дел се состоеше од вкупно 9 тврдења (искази), каде испитаниците 
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имаа можност да одберат едно од петте понудени опции за одговор ( 1: ВООПШТО НЕ СЕ 

СОГЛАСУВАМ, 2: НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ, 3: НЕУТРАЛНО, 4: СЕ СОГЛАСУВАМ, 5: 

ЦЕЛОСНО СЕ СОГЛАСУВАМ) и втор дел на прашања, кој се состоеше од 10 прашања и 

10 дополнителни потпрашања под секое прашање, така што доколку испитаникот 

одговори потврдно на прашањето, мора преку скала да го ограничени интензитетот на 

неговиот став, преку три нивоа (1: НИСКО, 2: СРЕДНО, 3: ВИСОКО). Меѓутоа, пред да 

започнеме со анализата на одговорите мора да се напомене дека во вториот сет на 

прашања се анализирани само одговорите на испитаниците кои решиле потврдно да 

одговорат на главните прашања и да го означат нивото, односно во овој дел на одговорите 

мора да бидеме начисто дека не се работи за вкупниот број од 50 испитаници, туку само за 

оние испитаници кои решиле позитивно да одговорат на прашањата и да го означат 

нивото на потпрашањата. На испитаниците претходно им беше дадено до знаење дека 

прашалникот е анонимен и ќе се користи за потребите на истражување, како дел од 

магистерски труд на тема „Реформите во безбедносно разузнавачките служби во 

Република Северна Македонија, со посебен осврт на надзорот и контролата над 

службите“. Одговорите на прашалникот се доверливи и ќе бидат употребени само во 

научни цели, за извлекување на генерални заклучоци, без презентирање на поединечни 

одговори. 

 

 На самиот почеток се дадени демографските податоци. Демографски податоци 

вклучуваат пол на испитаниците, возраст на испитаниците, нивен степен на образование и 

работниот статус (вработени-невработени). Во овој дел на трудот ќе бидат претставени и 

анализирани добиените одговори од 50 испитаници кои учествуваа во анкетата. Така, 

најпрвин ќе следат демографските податоци на испитаниците по следното: 

 

ПОПУЛАЦИЈА  

 Пол 

М – 37 

Ж – 13 
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Пол на испитаниците 

Согласно добиените резултати, 74% од вкупниот број на испитаници кои 

учествуваа во оваа анкета се мажи, а 26% се жени.  

2. Возраст  

 Од 18 до 20 години – 1 испитаник  ;  Од 21 до 25 години – 16 испитаници 

 Од 26 до 30 години – 0  испитаници;  Од 31 до 36 години – 5 испитаници 

 Од 37 до 41 години – 6 испитаници ;   Од 41 до 50 години – 14 испитаници 

  Повеќе од 50 години – 8 испитаници. 

 

Возраст на испитаниците 
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 Најголемиот број од испитаниците се на возраст од 21 до 25 година (вкупно 16 

испитаници), односно 32%. Втората по возраст група на испитаници се на возраст од 41 до 

50 години со 28%. Со истражувањето не е опфатена групата на испитаници на возраст од 

26 до 31 година. 

3. Образование  

Средно образование – 8 

Високо образование – 21 

М-р/Д-р на науки – 21 
 

 

Образование на испитаниците 

Во однос на образованието, 21 од испитаниците (42%) се изјасниле дека имаат 

високо образование, a исто така 21(42%) од нив се изјасниле дека се магистри или доктори 

на науки, додека  8 испитаници (16%) се изјасниле дека се со средно образование. 

3. Работен статус 

Вработен – 35 

Невработен – 15 
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Работен статус на испитаниците 

70% (35 испитаници) од примерокот на испитаници кои учествуваа во оваа анкета 

се вработени, додека 30% (15 лица) од испитаниците се невработени.  

 

Во продолжение следат одговорите на испитаниците, по однос на исказите од 

првиот дел од анкетниот прашалник.  

 

Првиот исказ, односно тврдење, кој е адаптиран и поставен за истражувачката 

популација гласи: „По периодот на реформи, спроведени врз безбедносните служби 

(2017-2019 година), граѓаните на РСМ имаат доверба во истите“. 

 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 1. 

По периодот на реформи, спроведени врз безбедносните служби (2017-2019 година), граѓаните 

на РСМ имаат доверба во истите. 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.1 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

4 16 15 11 4 50 

8% 32% 30% 22% 8% 100% 

Табела број 1- Одговори на тврдењето бр.1 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 1. 

 

Графикон бр.1. Одговори на тврдењето бр.1 

Запрашани за нивниот став околу ефикасноста на спроведените реформи во 

безбедносниот сектор од 2017 до 2019 година, односно дали граѓаните на РСМ имаат 

доверба во безбедносните служби, 30% останале неутрални, а додека поголемиот дел од 

испитаниците, односно 32% се изјасниле дека не се согласуваат со овој исказ. Доколку на 

овие ги додадеме и оние 8% кои воопшто не се согласуваат, ќе дојдеме до бројка од 40% 

кои што не го поддржуваат ова тврдење. 

Вториот исказ, кој е адаптиран и поставен за истражувачката популација гласи:       

„Во Република Северна Македонија сеуште постои незаконско следење на 

комуникациите (прислушкување) од страна на безбедносните служби  

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 2. 

Во Република Северна Македонија сеуште постои незаконско следење на комуникациите 

(прислушкување) од страна на безбедносните служби. 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.2 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

5 14 14 11 6 50 

10% 28% 28% 22% 12% 100% 

Табела број 2- Одговори на тврдењето бр.2 



 

 

 

125 

 

Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 2. 

 

Графикон бр.2: Одговори на тврдењето бр.2 

Во овој дел треба да се истакне дека 22% од испитаниците се согласуваат и 12% од  

нив целосно се согласуваат со ова тврдење, што укажува на фактот дека во примерокот на 

испитаници (меѓу кои има вработени во агенцијата за разузнавање, пратеници од 

парламентарните комисии за надзор над безбедносните служби, професори на воената 

академија), една третина од испитаниците (34%) веруваат дека во државата сеуште постои 

незаконско следење на комуникациите.  

Третиот исказ, кој е адаптиран и поставен за истражувачката популација гласи:       

„Ефикасниот надзор и контрола над безбедносните служби во РСМ, во голема мера 

зависи од стручноста на членовите на надзорните тела“.  

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 3. 

Ефикасниот надзор и контрола над безбедносните служби во РСМ, во голема мера зависи од 

стручноста на членовите на надзорните тела. 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.3 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

0 2 2 22 24 50 

0% 4% 4% 44% 48% 100% 

Табела број 3- Одговори на тврдењето бр.3 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр.3  

 

Графикон бр.3: Одговори на тврдењето бр.3 

Во овој дел треба да се истакне дека 44% од испитаниците се согласуваат и 48% од  

нив целосно се согласуваат со ова тврдење, што укажува на фактот дека вкупно 92% или 

46 од вкупно 50 испитаници сметаат  дека ефикасниот надзор над службите во РСМ, во 

голема мера зависи од стручноста на членовите на надзорните тела. 

 

Четвртиот исказ, кој е адаптиран и поставен за истражувачката популација гласи: 

„Нерегулираниот начин на  пристап, чување и одговорност кон класифицираните 

информации (недоволно прецизирана законска рамка во државата), од страна на 

членовите на надзорни тела, негативно се одразува врз квалитетот и ефикасното 

работење на безбедносните служби“.  

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 4. 

Нерегулираниот начин на  пристап, чување и одговорност кон класифицираните 

информации (недоволно прецизирана законска рамка во државата), од страна на членовите 

на надзорни тела, негативно се одразува врз квалитетот и ефикасното работење на 

безбедносните служби 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.4 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

1 1 17 23 8 50 

2% 2% 34% 46% 16% 100% 
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Табела број 4- Одговори на тврдењето бр.4 

 

Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 4. 

 

Графикон бр.4: Одговори на тврдењето бр.4 

Од вкупниот број на испитаници 62% сметаат дека несоодветниот пристап, 

чувањето и одговорноста кон класифицираните информации (немање на безбедносна 

култура), на дел од членовите на надзорните тела имаат негативно влијание врз 

ефикасното работење и квалитетот на безбедносните служби. 

Петото тврдење, кое е адаптирано и поставено на истражувачката популација 

гласи: „Ефикасниот надзор и контрола над работата на безбедносните служби во 

РСМ, ја подобрува отчетноста и транспарентноста на истите“.   

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 5. 

Ефикасниот надзор и контрола над работата на безбедносните служби во РСМ, ја подобрува 

отчетноста и транспарентноста на истите. 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.5 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

0 0 1 23 26 50 

0% 0% 2% 46% 52% 100% 

Табела број 5- Одговори на тврдењето бр.5 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 5. 

 

Графикон бр.5: Одговори на тврдењето бр.5 

Од вкупниот број на испитаници 98% се согласуваат или целосно се согласуваат 

дека ефикасниот надзор и контрола над безбедносните служби ја подобрува отчетноста и 

транспарентноста на истите.  

Шестиот исказ адаптиран и поставен на истражувачката популација гласи:               

„ Транспарентноста и отчетноста на безбедносните служби во РСМ позитивно влијае 

врз враќањето на довербата на граѓаните во истите“.   

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 6. 

Транспарентноста и отчетноста на безбедносните служби во РСМ позитивно влијае врз 

враќањето на довербата на граѓаните во истите. 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.6 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

1 1 5 25 18 50 

2% 2% 10% 50% 36% 100% 

Табела број 6- Одговори на тврдењето бр.6 

 

Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 6. 
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Графикон бр.6: Одговори на тврдењето бр.6 

Слично како и петтото тврдење, шестото тргнува од фактот дека доколку службите 

работат транспарентно и отчетно ќе се зголеми довербата кај граѓаните во истите. Со ова 

тврдење вкупно 86% се согласуваат или целосно се согласуваат .   

Седмото тврдење адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Денес, во Република Северна Македонија и покрај реформите кои беа направени во 

безбедносниот сектор, сеуште постои можност за злоупотреба на безбедносните 

служби од страна на органите на извршна власт“.   

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 7. 

Денес, во Република Северна Македонија и покрај реформите кои беа направени во 

безбедносниот сектор, сеуште постои можност за злоупотреба на безбедносните служби од 

страна на органите на извршна власт 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.7 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

3 4 7 24 12 50 

6% 8% 14% 48% 24% 100% 

Табела број 7- Одговори на тврдењето бр.7 

 

Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 7. 
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Графикон бр.7: Одговори на тврдењето бр.7 

Анализата на одговорите од следното тврдење всушност го истакнува ставот на 

испитаниците, дека реформите кои се случија во последните неколку години се 

неефикасни или не се доволни, имајќи го во предвид тврдењето дека и покрај 

спроведените реформи, сеуште постои можност за злоупотреба на службите од извршната 

власт, каде се согласуваат 48%, а целосно се согласуваат 24% од испитаниците што е 

повеќе од две третини од вкупниот број на испитаници, а 14% останале неутрални. 

Осмото тврдење адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Немањето на политичка волја, култура и одговорност на политичарите во 

Република Северна Македонија е една од основните причини за неправилното 

функционирање на безбедносните служби“. 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 8. 

Немањето на политичка волја, култура и одговорност на политичарите во Република 

Северна Македонија е една од основните причини за неправилното функционирање на 

безбедносните служби. 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.8 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

0 4 11 22 13 50 

0% 8% 22% 44% 26 100% 

Табела број 8- Одговори на тврдењето бр.8 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 8 

 

Графикон бр.8: Одговори на тврдењето бр.8 

За повеќе од две третини од испитаниците (70%), односно за 35 испитаници од 

вкупно 50, немањето на политичка волја, одговорност и политичка култура е една од 

основните причини за неправилното функционирање на безбедносните служби.  

 

Деветтото тврдење адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Потребно е донесување на Закон за надзор и контрола над работата на безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија и вметнување на казнени 

одредби во истиот“. 

 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 9. 

Потребно е донесување на Закон за надзор и контрола над работата на безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија и вметнување на казнени одредби 

во истиот 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.9 

Воопшто 

не се 

согласувам 

не се 

согласувам 
неутрално 

Се 

согласувам 

Целосно се 

согласувам 
Вкупно 

0 4 8 24 14 50 

0% 8% 16% 48% 28 100% 

Табела број 9- Одговори на тврдењето бр.9 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 9 

 

Графикон бр.9: Одговори на тврдењето бр.9 

 

76 % целосно се согласуваат или се согласуваат со тврдењето дека во Република 

Северна Македонија е потребно да се донесе Закон  за надзор и контрола над 

безбедносните служби, како би се овозможило поефикасен надзор и контрола над истите, 

а со тоа би се зголемила  нивната отчетност и одговорност кон граѓаните. Само 8% не се 

согласуваат со тврдењето, а 16% се изјасниле за неутрални по однос на ова тврдење.  

Од горенаведените графикони лесно може да се заклучи дали испитаниците во оваа 

анкета, по однос на некои прашања, имаат јасни ставови, во врска со реформите во 

безбедносно разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија, како и неговата 

отчетност и транспарентност. Иако, кај некој дел од тврдењата има значителен процент на 

испитаници кои останале неутрални, сепак, гледано во глобала, повеќето тврдења јасно 

укажуваат на незадоволство на испитаниците, во однос на ефикасноста и квалитетот на 

актуелните реформи, спроведени врз разузнавачко безбедносните служби во РСМ, а 

воедно укажуваат  и на важноста на транспарентност и отчетност на службите, како начин 

за зголемување на довербата кај граѓаните во истите. Со заклучоците од првиот дел од 

истражувањето, всушност се дава и одговор на една од тезите кои беа разработени во 

магистеркиот труд, дека постоечките правни норми и акти во Република Северна 

Македонија, не се доволни за воспоставување на ефикасна работа на надзорните тела и 
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органи и дека постои потреба од поконкретна правна регулираност на нивните улоги, со 

донесување на Закон за надзор и контрола над работата на безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија 

 

Покрај горенаведените одговори на тврдењата, анкетниот прашалник содржеше и 

втор дел на дополнителни прашања со потпрашања, така што доколку испитаникот 

одговори потврдно на прашањето, мора преку скала да го ограничени интензитетот на 

неговиот став преку три нивоа: ниско, високо и  средно. Оттука, следи анализата и на овие 

одговори. Сепак, пред да започнеме со анализата на одговорите мора да се има предвид 

дека, во овој дел на одговорите не се работи за вкупниот број од 50 испитаници, туку само 

за оние испитаници кои решиле да одговорат на прашањата со ДА и да го означат нивото 

во потпрашањето. 

Во продолжение, следат одговорите на испитаниците по однос на прашањата 

од вториот дел од анкетниот прашалник. 

Првото прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали реформите кои во последните неколку години (2017-2019 година) беа 

направени во безбедносниот сектор на РСМ, ја намалија злоупотребата на службите 

од страна на извршната власт?“. 

 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 1. 

Дали реформите кои во последните неколку години (2017-2019 година) беа направени во 

безбедносниот сектор на РСМ, ја намалија злоупотребата на службите од страна на 

извршната власта и според вас, колкаво е нивото на злоупотреба на службите од страна на 

извршната власт? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.1 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

14 18 8 40 

35% 45% 20% 100% 

Табела број 1- Одговори на прашање бр.1 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 1 

 

Графикон бр.1: Одговори на прашање бр.1 

 

Од оние испитаници кои одговориле потврдно на прашањето 45% ја оценуваат 

злоупотребата на службите од страна на власта на средно ниво, 20% сметаат дека 

злоупотребата е на високо ниво, а 35 % сметаат дека злоупотребата е на ниско ниво. 

 

Второто прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали сметате дека реформите кои беа направени во безбедносниот сектор на РСМ 

(2017-2019 година), го подобрија демократскиот капацитет на безбедносните 

служби?“. 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 1. 

Дали сметате дека реформите кои беа направени во безбедносниот сектор на РСМ (2017-2019 

година), го подобрија демократскиот капацитет на безбедносните служби и според вас, 

колкаво е нивото на демократски капацитет на службите? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.2 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

10 22 7 39 

26% 56% 18% 100% 

Табела број 2- Одговори на прашање бр.2 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 2 

 

Графикон бр.2: Одговори на прашање бр.2 

Оние испитаници кои на ова прашање одговориле потврдно, сметаат дека 

реформите влијаеле на зголемување на демократскиот капаците кај службите, меѓутоа 

повеќе од половина од нив (56%) сметаат дека нивото на демократскиот капацитет на 

службите е средно, а 26% дека е ниско. Само 18% сметаат дека службите имаат високо 

ниво на демократски капацитет.  

Третото прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали во Република Северна Македонија постојат формално-правни механизми и 

тела за контрола и надзор над работата на безбедносните служби?“. 

 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 1. 

Дали во Република Северна Македонија постојат формално-правни механизми и тела за 

контрола и надзор над работата на безбедносните служби и според вас, колкава е 

ефикасноста на тие механизми и тела за контрола и надзор? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.3 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

17 15 11 43 

39% 35% 26% 100% 

Табела број 3- Одговори на прашање бр.3 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 3 

 

Графикон бр.3: Одговори на прашање бр.3 

Мнозинството од оние кои одговориле потврдно сметаат дека ефикасноста на овие 

механизми и тела за контрола и надзор над службите е на ниско (39%) и средно (35%) 

ниво, а само 26% од испитаниците сметаат дека овие механизми имаат високо ниво на 

ефикасност.  

Четвртото прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали сметате дека членовите на надзорните тела во Република Северна Македонија 

не се доволно стручни за ефикасна контрола и надзор над работата на безбедносните 

служби?“. 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 4. 

Дали сметате дека членовите на надзорните тела во Република Северна Македонија не се 

доволно стручни за ефикасна контрола и надзор над работата на безбедносните служби и 

според вас, колкаво е нивото на нивната стручност? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.4 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

11 23 5 39 

28% 59% 13% 100% 

Табела број 4- Одговори на прашање бр.4 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 4 

 

Графикон бр.4: Одговори на прашање бр.4 

Во однос на стручноста на членовите на надзорните тела, најголем процент од 

испитаниците (87%) сметаат дека стручноста на членовите за надзор е на средно, односно 

ниско ниво, а само 13% од нив дека тие поседуваат високо ниво на стручност.  

 

Петтото прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали сметате дека нерегулираниот начин на насочување и контрола (непостоење на 

правни регулативи за тоа во нашата легислатива) на извршната власт врз службите 

во РСМ, негативно се одразува врз ефикасното работење на истите?“. 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 5. 

Дали сметате дека нерегулираниот начин на насочување и контрола (непостоење на правни 

регулативи за тоа во нашата легислатива) на извршната власт врз службите во РСМ, 

негативно се одразува врз ефикасното работење на истите и според вас колкаво е нивото на 

негативно влијание на извршната власт врз ефикасноста на службите? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.5 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

5 19 14 38 

13% 50% 37% 100% 

Табела број 5- Одговори на прашање бр.5 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 5 

 

Графикон бр.5: Одговори на прашање бр.5 

Во однос на ова прашање, најголемиот дел, односно 50% од испитаниците сметаат 

дека негативното влијание на извршната власт врз ефикасното работење на службите е на 

средно ниво, 37%  на високо ниво, додека само 13% од испитаниците сметаат дека е ниско 

нивото на негативно влијание на извршната власт врз ефикасноста на службите.  

 

Шестото прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали сметате дека државната власт во РСМ (Претседател, Премиер, министри) има 

прекумерни овластувања врз безбедносно-разузнавачките процеси во службите, кои 

негативно се рефлектираат врз легитимното работење на истите?“. 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 6. 

Дали сметате дека извршната власт во РСМ (Претседател, Премиер, министри) има 

прекумерни овластувања врз безбедносно-разузнавачките процеси во службите, кои 

негативно се рефлектираат врз легитимното работење на истите и според вас колкаво е 

нивото на негативно влијание врз легитимноста на службите? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.6 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

2 19 15 36 

5% 53% 42% 100% 

Табела број 6- Одговори на прашање бр.6 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 6 

 

Графикон бр.6: Одговори на прашање бр.6 

 

Од испитаниците кои на шестото прашање одговориле потврдно, 95% сметат дека 

органите на државна власт имаат прекумерни овластувања врз работата на службите и 

дека негативното влијание од страна на овие органи, врз легитимноста на службите е на 

средно или на високо ниво, освен 5% од нив, кои сметаат дека негативното влијание е на 

ниско ниво.  

Седмото прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали во Република Северна Македонија постои парламентарна комисија за надзор 

над работата на Воената Служба за Безбедност и Разузнавање? 

Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 7. 

Дали во Република Северна Македонија постои парламентарна комисија за надзор над 

работата на Воената Служба за Безбедност и Разузнавање и според вас колкаво е нивото на 

надзор над работата на Воената Служба за Безбедност и Разузнавање? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.7 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

15 17 7 39 

38% 44% 18% 100% 

Табела број 7- Одговори на прашање бр.7 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 7 

 

Графикон бр.7: Одговори на прашање бр.7 

 Според одговорите на ова прашање, 82% од испитаниците сметаат дека ова 

парламентарно тело има средно или ниско ниво на надзор над Воената служба за 

безбедност и разузнавање. 

 

Осмото прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали во РСМ постои контрола на работата на безбедносните служби од страна на 

судската власт?“. 

 Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 8. 

Дали во РСМ постои контрола над работата на безбедносните служби од страна на судската 

власт и според вас колкаво е нивото на контрола на работата на службите од страна на 

судската власт? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.8 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

16 12 1 29 

55% 41% 4% 100% 

Табела број 8- Одговори на прашање бр.8 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 8 

 

Графикон бр.8: Одговори на прашање бр.8 

Во однос на прашањето за контролата на судската власт врз работата на 

безбедносните служби, само 5% од нив сметаат дека таа се спроведува на високо ниво, 

додека 55% сметаат дека е на ниско ниво, а 41% на средно ниво. 

 

Девето прашање адаптирано и поставено на истражувачката популација гласи:                       

„Дали сметате дека во Република Северна Македонија функционира 

парламентарниот надзор над работата на безбедносните служби?“. 

 

 Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 9. 

Дали сметате дека во Република Северна Македонија функционира парламентарниот надзор 

над работата на безбедносните служби и според вас колкаво е нивото на надзор над работата 

на службите од страна на парламентот? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање бр.9 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО ВКУПНО 

14 20 13 47 

30% 42% 28% 100% 

Табела број 9- Одговори на прашање бр.9 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 9 

 

Графикон бр.9: Одговори на прашање бр.9 

Исто како кај судската контрола, така и кај парламентарниот надзор, иако 

најголемиот број од испитаниците потврдуваат дека истиот постои, сепак поголемиот дел 

од нив (72%) сметаат дека квалитетот на парламентарниот надзор врз работата на 

службите е на ниско или средно ниво.  

Последното десетто прашање, адаптирано и поставено на истражувачката 

популација гласи: „Дали во Република Северна Македонија, согласно Законот за 

следење на комуникациите од 2019 постои граѓански совет за надзор над работата на 

безбедносните служби?“. 

 

 Табеларен приказ на добиените одговори има на табела број 10. 

Дали во Република Северна Македонија, согласно Законот за следење на комуникациите од 

2019 постои граѓански совет за надзор над работата на безбедносните служби и според вас 

колкаво е нивото нафункционалност на тој совет? 

ОДГОВОРИ ОД ИСПИТАНИЦИТЕ 

Прашање 

бр.10 

НИСКО СРЕДНО ВИСОКО Вкупно 

16 18 3 37 

43% 49% 8% 100% 

Табела број 10- Одговори на прашање бр.10 
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Визуелно тоа е претставено со графикон бр. 10 

 

Графикон бр.10: Одговори на прашање бр.10 

92% од испитаниите сметаат дека функционалноста на Советот за граѓански надзор 

над службите е на ниско или средно ниво, а само 8% од нив дека овој новоформиран совет 

има високо ниво на функционалност. Оттука може да се забележи дека, како и кај другите 

видови на контрола и надзор и кај овој вид на надзор, испитаниците не гледаат голема 

ефикасност при вршењето на неговата функција. 

Вториот дел од анкетниот прашалник покажува два битни заклучоци. Имено, 

најголем дел од испитаниците се согласуваат дека постои контрола и надзор над 

безбедносните служби во РСМ (извршна и судска контрола, парламентарен и граѓански 

надзор). Од друга страна, поголемиот дел од испитаниците не ги оценуваат со високо ниво 

контролата и надзорот од било кој од горенаведените субјекти. Оттука, доколку се 

разгледаат и останатите одговори и оценки за нивото на одредени состојби во контролата 

и надзорот над безбедносно разузнавачкиот сектор, може да се заклучи дека испитаниците 

се согласни дека посочените реформи кои беа направени во периодот од 2017 до 2019 

година дадоа одредени резултати. Нешто што и други истражувања значително го 

откриваат, но од друга страна за многумина експерти овие резултати едноставно не се 

доволни. Истото се покажа и со анализата на одговорите на испитаниците во ова 

истражување, според кои реформите направени врз безбедносните служби не се во целост 

имплементирани во пракса  и не го покажаа посакуваниот резултат.  
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

Безбедносниот сектор во една држава претставува еден од најважните елементи, 

кога станува збор за националната безбедност. Притоа, професионализмот, ефективноста, 

ефикасноста и подготвеноста на овој сектор, во голема мера зависат од повеќе фактори, а 

најмногу од волјата на државата да вложи повеќе ресурси во овој сектор. Безбедносно 

разузнавачките служби претставуваат значаен дел од безбедносниот сектор во секое 

демократско општество. Нивната главна функција е планирање, насочување, собирање на 

информации, обработка на информациите, изработка на разузнавачки продукти и 

дистрибуција на разузнавачките продукти до корисниците, во соодветна форма. Тие ги 

доставуваат овие информации на владата, овозможувајќи и да развие и спроведе 

безбедносна политика. Безбедносно разузнавачките служби извршуваат и други задачи, 

покрај нивната улога на собирање информации. На пример, тие спроведуваат 

контраразузнавачки активности. Овие активности вклучуваат разоткривање и запирање на 

шпионажата, од странски разузнавачки служби, која е насочена против интересите на 

државата и нејзиното население. Покрај тоа, безбедносно разузнавачките служби често се 

одговорни за заштита на информациските системи на земјата. Уставот им забранува на 

безбедносните служби да ги промовираат или штитат посебните интереси на одредена 

верска, етничка или друга група. Тие остануваат непристрасни во нивната улога, да им 

служат на сите граѓани во општеството. Преку спречување на тероризмот и другите 

закани и ризици за националната безбедност, разузнавачките служби придонесуваат и за 

безбедноста и благосостојбата на сите поединци во општеството. 

Според тоа, лесно може да се дојде до заклучок дека безбедносно разузнавачките 

служби работат исклучително комплексна работа. Всушност овдека се гледа и проблемот 

кај овие служби. Бидејќи овие служби работат тајно и природата на нивните задачи бара 

од нив да ги исполнуваат своите обврски тајно, тие не се во согласност со принципите на 

отвореното општество. Токму поради овој парадокс (одбрана на отворено општество со 

тајни средства) безбедносно разузнавачките служби треба да бидат предмет на 

демократска и граѓанска контрола и одговорност. Следствено на тоа неопходен е надзор и 
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контрола над работата на безбедносно разузнавачките служби, од надзорните институции 

и тела одговорни за таа работа. 

Општо земено, надзорот и контролата врз безбедносниот сектор, со акцент на 

безбедносно разузнавачките служби, подразбира систематско и методолошко следење на 

работата на овие служби, со користење на законски и други видови акти, кои го 

регулираат истото. Безбедносно разузнавачките служби се разликуваат од другите 

владини агенции, по посебните овластувања што ги поседуваат за собирање информации, 

како што е моќта за пресретнување на комуникациите, моќта за спроведување тајно 

следење, моќта за користење на тајни соработници, моќта за тајно влегување во објекти и 

живеалишта на луѓето и сл. Покрај извршната, законодавната и судската контрола врз 

безбедносните служби, постои и граѓанска контрола. Правосудниот систем често пати е 

зависен од овие служби, во насока на законско собирање на потребни податоци (кое 

вклучува и ПИМ мерки), а се со цел ефикасно сузбивање на криминални активности. 

Граѓанската контрола пак, се имплементира преку користење на невладиниот сектор, 

односно граѓански организации, здруженија и интелектуалци од фелата, кои ја разбираат 

работата и функцијата на безбедносниот сектор.  

Во трудот често пати беше потенцирано дека работата на безбедносно 

разузнавачките служби е доста сложена и комплицирана, а во одредени околности и 

круцијална за безбедноста и опстанокот на државата. Оттука, на овие служби ( по закон) 

им се дозволува да користат оперативно тактички и технички методи и дејствија, кои 

значително ги ограничуваат основните човечки права и слободи на граѓаните, а за сметка 

на заштитата на државните интереси и сузбивање на криминалот. Така, често пати 

проблемите кои настануваат кај нас во државата, во регионот и низ целиот свет се тесно 

поврзани со злоупотреба на алатките, кои им се достапни на безбедносно разузнавачките 

служби, а се во насока на исполнување на агенда, која не подразбира државен интерес 

туку политички, странски или друг интерес.  Во такви околности им се прави значителна 

штета не само на луѓето на кои им се прекршени основните  човечки права и слободи, 

туку и на самата држава, а најмногу штета се нанесува врз довербата на граѓаните во овие 

служби.  
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Со цел да се избегнат ваквите негативни состојби, какви што имаше во неколку 

наврати во минатото, се пристапи кон темелни и детални реформи во безбедносниот 

систем во Република Северна Македонија, преку кои реформи требаше да се елиминираат 

сите претходни аномалии и да се обезбеди законито и ефикасно функционирање на овој 

систем, без политички или било какви други притисоци. Во последните неколку години 

Северна Македонија обезбеди дел од реформите во безбедносниот сектор, со кои се 

направија одредени преструктуирања во безбедносно-разузнавачката заедница. 

Дополнително на ова, законски се овозможи поширок обем и начин на контрола и надзор, 

во сите сегменти на безбедносниот сектор.  

Контролата и надзорот врз безбедносните служби е главниот предмет на овој 

магистерски труд. Со цел да се обезбедат податоци и информации за тоа колку реформите 

во безбедносниот сектор, се ефикасни и дали истите ги исполнија очекувањата, беше 

спроведена и анкета со лица од безбедносниот сектор, кои на директен или индиректен 

начин се инволвирани во работата на безбедносните служби. Резултатите кои се дел од 

истражувањето на овој труд, многу јасно укажуваат на фактичката состојба со контролата 

и надзорот врз безбедносните служби. Имено, од самите резултати произлезе фактот дека 

сите инволвирани страни во анкетата јасно ги признаваат и поздравуваат напорите кои беа 

направени во функција на создавање на подобар безбедносен систем во државата од 

претходниот, каде ќе фукционира ефикасен надзор и контрола. Но доколку се погледнат 

одговорите кои следат, јасно се доаѓа до заклучок дека најголемиот дел од испитаниците 

сметаат дека реформите кои беа направени во безбедносниот систем на РСМ, во периодот 

од 2017 до 2019 година се недоволно ефикасни, односно несоодветно и нецелосно 

имплементирани.  

Анализирајќи ги новите закони и законските измени, кои беа донесени во 

Република Северна Македонија,  а се однесуваа на безбедносно разузнавачките служби, 

може да се заклучи дека, во делот на надзорот и контролата над безбедносните служби, 

постои недоволно прецизирање на надлежностите и процедурите на формалните тела за 

надзор и контрола, односно потребно е усогласување на одредбите од Законот за следење 

на комуникациите (ЗСК) со одредбите од законите на безбедносните служби, кои се 
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однесуваат на телата за надзор и контрола. Овдека се мисли за одредени надзорни тела, 

кои се вметнати во одредбите од Законот за следење на комуникациите, а ги нема 

вметнато во одредби на некои од законите на безбедносните служби. Сето тоа може да 

предизвика недоразбирања, во однос на тоа: кои надзорни и контролни тела имаат 

законско право за надзор и контрола и врз кои безбедносни служби, на кој начин треба да 

се реализира надзорот и контролата и што може а што не може да биде предмет на надзор 

и контрола на безбедносните служби. Крајната цел е обезбедување на ефикасен и 

квалитетен надзор и контрола над безбедносните служби. 76% од испитаниците во 

спроведеното истражување во овој труд сметаат дека постоечката легислатива во  

Република Северна Македонија, не е доволна за ефикасна и ефективна работа на 

надзорните тела и органи и дека е потребно донесување на нов „Закон за надзор и 

контрола над работата на безбедносно разузнавачките служби“ во државата и вметнување 

на казнени одредби во истиот. Во овој труд беа нотирани одредени аномалии, кои 

негативно се одразија на  работата на надзорните тела и органи, а тоа се: 

 Нестручноста и политичката зависност на членовите на надзорните собраниски 

комисии и тела, 

 Ограничувања на овластувањата и мандатите на надзорните и контролните тела, 

кои директно влијаат врз квалитетот на надзорот врз безбедносните служби, 

 Нефункционирањето на Советот за граѓански надзор на законитоста на 

спроведувањето на мерките за следење на комуникациите и незаинтересираноста 

на државните органи за негово профункционирање, 

 Недоволната транспарентност и отчетност на безбедносно разузнавачките служби 

при изработка и доставување на нивните годишни извештаи, 

 Недоволната транспарентност и отчетност на надзорните и контролните тела и 

органи, при реализацијата на контролите на безбедносните служби (необјавување 
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на основни податоци од сработените надзори и контроли на нивните веб 

страници122). 

Овој магистерски труд решение за излез од горенаведените недоречености и 

недоследности во сегашната македонска легислатива гледа во донесување на Закон за 

надзор и контрола над безбедносните служби, по примерот на Република Словенија. 

Меѓутоа  со предлог, овој закон да не се однесува само на собраниските комисии за надзор 

над безбедносните служби, туку со истиот да бидат опфатени сите формални и 

неформални органи и тела за надзор и контрола над безбедносните служби. Понатаму овој 

закон би можел да биде дополнет со упатство или прирачник (кој ќе биде воедно и 

патоказ) за спроведување на надзор и контрола.  Во него, согласно предложеното во Глава 

III од магистерскиот труд, јасно би се дефинирале процедурите и постапките на 

надзорните и контролните тела, при реализацијата на надзорот и контролата над 

безбедносните служби. Сето тоа во голема мера ќе допринесе за што попрофесионален и 

поефикасен надзор и контрола врз безбедносните служби и спречување на  злоупотреби 

од страна на истите.  Со стандардизирање и унифицирање на ваквите процедури за надзор 

и контрола, истите ќе бидат наменети за сите институции, органи, тела и комисии, кои се 

дел од законодавната, извршната, судската власт, како и за независни субјекти,  кои вршат 

контрола и надзор над безбедносно разузнавачките служби. Со тоа ќе се воспостави 

заеднички пристап на надзорните и контролните тела, при планирањето и реализацијата 

на нивните активности во безбедносните служби. Краен исход од донесувањето на еден 

ваков Закон, дополнет со упатство за надзор и контрола со стандардизирани процедури би 

бил, зголемување на довербата и градење на меѓусебно почитување помеѓу контролно-

надзорните тела и безбедносно разузнавачките служби. 

Препораките со кои излезе експертската група на Прибе во два наврати (2015 и 

2017 година) алармираа на итни реформи во два сегменти: следењето на комуникациите и 

надворешниот, независен механизам за надзор врз примената на мерките за следење на 

комуникациите во Република Северна Македонија. Експертите констатираа дека 

                                                 
122 Информациите за извршените контроли не мора да опфаќаат класифицирани податоци, доволно е 

граѓаните да бидат во тек и да бидат запознаени со општи информации. 
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надворешниот независен  механизам за надзор е дисфункционален, односно вон функција. 

Се пристапи кон реформи во овие сфери, најпрвин со донесување на нов Закон за следење 

на комуникациите (ЗСК), Закон за Оперативно-техничка агенција и формирање на 

Оперативно-техничка агенција, како ново тело, кое ќе посредува со следењето на 

комуникациите. Целта на овие првични реформи во безбедносниот систем на Република 

Северна Македонија беше, да се спречат злоупотребите на мерките за следење на 

комуникациите и масовните прислушкувања врз граѓаните во државата. Со  одредби од 

Законот за следење на комуникациите се прецизираа и одредени надзорни и контролни 

тела, како и надлежности кои ги имаат, при реализацијата на надзорот и контролата над 

безбедносните служби. Меѓутоа со членовите 17 и 34123 од ЗСК, повторно се остава 

простор за можна злоупотреба на мерките за следење на комуникациите, од страна на 

овластените органи за прислушкување. Со тоа практично се губи смислата на постоењето 

на ОТА и се потпкопува довербата во системот за следење на комуникациите, која 

доверба и тоа, како беше разнишана во минатото. Тоа го покажа и истражувањето во овој 

труд, според кое 34% од испитаниците, сеуште сметаат дека постои незаконско следење 

на комуникациите во Република Северна Македонија, а 40% од нив немаат доверба во 

безбедносните служби. Затоа е потребно дополнување на овие два члена од ЗСК, кои се 

однесуваат на следење на комуникации со посебни уреди и без посредство на ОТА, каде 

точно ќе се одреди, во кои случаи и под кои услови ќе се пристапи кон примена на овие 

мерки и каде точно ќе се одредат механизмите за надзор, кога следењето се одвива на овој 

начин, се со цел да се осигура, дека нема да дојде до злоупотреба на овие средства од 

страна на безбедносните служби. 

Надворешниот (независен) механизам за надзор над безбедносните служби е исто 

така сегмент на кој се посвети доста внимание, при донесувањето на реформите во 

безбедносниот ситем во Република Северна Македонија. Меѓутоа анализирајќи ги 

годишните извештаи на органите и телата за надзор над безбедносните служби од 

                                                 
123 Овие членови предвидуваат следење на комуникациите за потребите на кривични 

истраги и за интерес на одбраната и безбедноста, со посебни технички уреди, без 

посредство на ОТА. 



 

 

 

150 

 

последните 3 до 4  години (2018-2021) се доаѓа до заеднички заклучок дека истите не се 

доволно ефикасни и ефективни, во извршувањето на надзорните функции над 

безбедносните служби. Има извештаи каде дел од овие надзорни тела во текот на годината 

воопшто не извршиле  надзор врз ниту една безбедносна служба, во рамките на нивните 

ингеренции. Исто така нивните извештаи се нетранспарентни и оскудни со информации,  

односно недостасуваат податоци за реализираните контроли, анализи и препораки, од кои  

граѓаните би извлекле одредено мислење за функционирањето, како на безбедносните 

служби, така и на надзорни и контролни тела.  Тоа се покажа и со истражувањето во 

тудот, според кое 74% од испитаниците сметаат дека органите и телата за надзор имаат 

ниско или средно  ниво на ефикасен надзор над безбедносните служби, додека 87% пак од 

испитаниците ја оценуваат стручноста на членовите на надзорните тела на ниско или 

средно ниво. Неефикасниот надзор врз безбедносните служби, со недоволни стручни и 

обучени членови на надзорните и контролните тела, остава простор и можност за 

злоупотреба на надлежностите и незаконско работење на службите, што беше случај и во 

минатото. При анализата на понатамошните искази од истражувањето, се дојде до 

заклучок дека и покрај тоа што беа направени клучни реформи во безбедносните служби, 

сепак во РСМ сеуште постои злоупотреба на безбедносните служби, од страна на 

извршната власт, за што се согласни 72% од испитаниците. Тезата, дека основната 

причина за незаконското функционирање на безбедносните служби е немањето на 

политичка волја и политичка култура кај македонските политичари ја потврдија 70% од 

испитаниците во истражувањето. Со цел да се намалат овие аномали, потребно е ефикасно 

и квалитетно спроведување на надзорот врз безбедносните служби, како и поголема 

транспарентност и отчетност на надзорните органи кон граѓаните, врзано за нивното 

функционирање и нивните активности. Тоа во голема мера ќе придонесе за подобрување 

на демократскиот капацитет и отчетноста на безбедносно разузнавачките служби и ќе ја 

зголеми довербата на македонскиот граѓанин во овие институции, за што се согласија 

дури 86% од испитаниците во истражувањето. 

.  
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Советот за граѓански надзор, беше формиран со донесувањето на новиот ЗСК, како 

независно граѓанско тело за надзор на мерките за следење на комуникациите на 

комуникациите во безбедносните служби и требаше да биде кулминација на реформите 

кои се случија во поново време. Наместо тоа овој совет никогаш не профункционира и 

покрај тоа што неговите надлежности во ЗСК се доста ограничени, скоро и минимални. 

Имаше обид за законски измени за проширувања на надлежностите на ова надзорно тело, 

со цел да му се обезбеди директно постапување по преставки од граѓаните, како и 

реализација на надзор над безбедносните служби, без најава и со поддршка од 

акредитирани технички експерти, меѓутоа вакви измени во ЗСК до денес не се направени. 

Резултатите од истражувањето во овој труд го потврдија истото во врска со Советот за 

граѓански надзор, односно 92% од испитаниците сметаат дека функционалноста на ова 

тело е на ниско или средно ниво. Според анализите на истражувањето во трудот може да 

се заклучи дека нивото на судска контрола врз безбедносните служби е доста ниско, 

односно 96% од испитаниците сметаат дека дека судската власт има ниско или средно 

ниво на контрола врз безбедносните служби, додека 72% од нив сметаат дека парламентот 

на РСМ има ниско или средно ниво на надзор врз работата на безбедносните служби. 

Завршниот дел на магистерскиот труд претставува сублимат на заклучоци, добиени 

од истражувањето, анализите и констатациите, кои беа опфатени во трудот. Притоа се 

дојде до краен заклучок дека надзорот и контролата над безбедносно разузнавачките 

служби имаат клучно влијание во обезбедување на законито, ефикасно и отчетно 

работење на истите. Деталните и независни експертски надзори и контроли врз 

безбедносните служби се гарант за легитимитетот на истите и допринесува во 

намалувањето на можноста за злоупотреба на нивната моќ, од страна на власта. 

Надзорните и контролните тела и органи треба да се составени од врвни професионалци, 

со личен интегритет и без политичко влијание, кое може да ја наруши нивната 

објективност. Анализата на резултатите од истражувањата во овој труд, покажа дека 

ефикасниот надзор над безбедносните служби во голема мера зависи од стручноста и 

професионалниот интегритет на членовите на надзорните и контролните тела, со што се 

согласија 92% од испитаниците. 98% од испитаниците сметаат дека со обезбедување на 
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ефикасен надзор врз безбедносно разузнавачките служби, би се подобрила нивната 

отчетност и транспарентност кон граѓаните на Република Северна Македонија.  
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ПРИЛОГ БР.1 АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

 

Прашалник за магистерскиот труд „Реформите во безбедносно разузнавачките 

служби во Република Северна Македонија, со посебен осврт на надзорот и 

контролата над службите“. 

 

I ДЕЛ НА ПРАШАЊА 

 

1. По периодот на реформи, спроведени врз безбедносните служби (2017-2019 

година), граѓаните на РСМ имаат доверба во истите. 

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

2. Во Република Северна Македонија сеуште постои незаконско следење на 

комуникациите (прислушкување) од страна на безбедносните служби. 

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

3. Ефикасниот надзор и контрола над безбедносните служби во РСМ, во голема мера 

зависи од стручноста на членовите на надзорните тела? 

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

4. Нерегулираниот начин на  пристап, чување и одговорност кон класифицираните 

информации (недоволно прецизирана законска рамка во државата), од страна на 

членовите на надзорни тела, негативно се одразува врз квалитетот и ефикасното 

работење на безбедносните служби. 
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 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

5. Ефикасниот надзор и контрола над работата на безбедносните служби во РСМ, ја 

подобрува отчетноста и транспарентноста на истите. 

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

6. Транспарентноста и отчетноста на безбедносните служби во РСМ позитивно влијае 

врз враќањето на довербата на граѓаните во истите. 

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

7. Денес, во Република Северна Македонија и покрај реформите кои беа направени во 

безбедносниот сектор, сеуште постои можност за злоупотреба на безбедносните 

служби од страна на органите на извршна власт.   

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

8. Немањето на политичка волја, култура и одговорност на политичарите во 

Република Северна Македонија е една од основните причини за неправилното 

функционирање на безбедносните служби. 

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 
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 Целосно се согласувам 

 

9. Потребно е донесување на Закон за надзор и контрола над работата на безбедносно 

разузнавачките служби во Република Северна Македонија и вметнување на 

казнени одредби во истиот. 

 Воопшто не се согласувам 

 Не се согласувам 

 Неутрално 

 Се согласувам 

 Целосно се согласувам 

 

II ДЕЛ НА ПРАШАЊА 

 

1. Дали реформите кои во последните неколку години (2017-2019 година) беа 

направени во безбедносниот сектор на РСМ, ја намалија злоупотребата на 

службите од страна на извршната власт? 

1.1. Доколку на прашањето 1. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото на злоупотреба на службите од страна на извршната власт? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  
 

2. Дали сметате дека реформите кои беа направени во безбедносниот сектор на РСМ 

(2017-2019 година), го подобрија демократскиот капацитет на безбедносните 

служби? 

2.1. Доколку на прашањето 2. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото на демократски капацитет на службите? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  
 

3. Дали во Република Северна Македонија постојат формално-правни механизми и 

тела за контрола и надзор над работата на безбедносните служби? 

3.1. Доколку на прашањето 3. одговоривте со ДА, според вас, колкава е 

ефикасноста на тие механизми и тела за контрола и надзор? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  
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4. Дали сметате дека членовите на надзорните тела во Република Северна Македонија 

не се доволно стручни за ефикасна контрола и надзор над работата на 

безбедносните служби? 

4.1. Доколку на прашањето 4. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото на нивната стручност? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  
 

5. Дали сметате дека нерегулираниот начин на насочување и контрола (непостоење на 

правни регулативи за тоа во нашата легислатива) на извршната власт врз службите 

во РСМ, негативно се одразува врз ефикасното работење на истите?  

5.1. Доколку на прашањето 5. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото на негативно влијание на извршната власт врз ефикасноста на 

службите? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  

6. Дали сметате дека државната власт во РСМ (претседател, премиер, министри) има 

прекумерни овластувања врз безбедносно-разузнавачките  процеси во службите, 

кои негативно се рефлектираат врз легитимното работење на истите?  

6.1. Доколку на прашањето 6. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото на негативно влијание врз легитимноста на службите? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  
 

7. Дали во Република Северна Македонија постои парламентарна комисијаза надзор 

над работата на Воената Служба за Безбедност и Разузнавање?  

7.1. Доколку на прашањето 7. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото нанадзор над работата на Воената Служба за Безбедност и 

Разузнавање? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  
 

8. Дали во РСМ постои контрола над работата на безбедносните служби од страна на 

судската власт? 

8.1. Доколку на прашањето 8. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото на контрола над работата на службите од страна на судската власт? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  
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 Високо ниво  
 

9. Дали сметате дека во Република Северна Македонија функционира 

парламентарниот надзор над работата на безбедносните служби? 

9.1. Доколку на прашањето 9. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото на надзор над работата на безбедносните служби од страна на 

парламентот. 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  
 

10. Дали во Република Северна Македонија, согласно Законот за следење на 

комуникациите (донесен 2019 година) постои граѓански совет за надзор над 

работата на безбедносните служби? 

10.1. Доколку на прашањето 10. одговоривте со ДА, според вас, колкаво е 

нивото нафункционалност на тој совет? 

 Ниско ниво  

 Средно ниво  

 Високо ниво  

 

 


