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На неколку месеци пред одржувањето на првата меѓувладина конференција за
пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија, овој информативен
документ има три цели. Првата цел на документот е да потсети на случувањата околу
отворањето на преговорите. Втората цел на документот е да ја претстави структурата за
преговорите што ја утврди Владата на Република Северна Македонија со одлуките усвоени во
јули 2019 година. Конечно, третата цел на документот е да ја препознае новата реалност и
влијанието што го има новата методологија за пристапните преговори врз актуелната
структура за преговори.

Документот не предлага решенија, ниту пак посочува на точките во кои треба да се направат
подобрувања. Со документот се претставуваат сите тела од структурата за преговори, онака
како што ја претставија главниот политички преговарач и главниот технички преговарач на
неколкуте брифинзи за новинарите. Понатаму, со документот се препознава дилемата на
јавноста околу именувањето главен политички преговарач и главен технички преговарач,
како и тоа кој од двајцата е навистина главен. Во натамошниот тек, документот ја следи
структурата и го претставува секое од поединечните тела преку три точки: 1) состав; 2)
мандат или надлежност, и 3) хиерархија. За да го заокружи претставувањето, документот се
префрла на новата методологија. Притоа, документот ги посочува неколкуте клучни точки
каде што истата влијае врз постојната структура за преговорите, а зборува и за точките во кои
постојната структура излегува надвор од структурите на Владата на Република Северна
Македонија и очекува вклучување на други институции, односно на поширокото општество.

Структурата за преговори
со Европската Унија

На самиот крај, документот ја разгледува состојбата по изборот на новата Влада и ја
претставува актуелната состојба во врска со именувањата на главниот политички преговарач
и главниот технички преговарач.

[1]The Council agreed to respond positively to the progress made by the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania, and set out
the path towards opening accession negotiations with both countries in June 2019.

ПРЕД ОФИЦИЈАЛНОТО ОТВОРАЊЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ

ВОВЕД

Во неможност да постигне консензус околу отворањето на преговорите со нашата држава,
Советот на Европската Унија, на 26 јуни 2018 година (за време на бугарското
претседателство) утврди рамка за отворање на преговорите во период од најдолго една
година, односно најдоцна до јуни 2019[1] година.

Веднаш потоа, на 17 јули 2018 година, во посета на државава пристигна тогашниот комесар
за проширување и пристапни преговори, Јоханес Хан, кој учествуваше на 79-тата тематска
седница на Владата посветена на европските интеграции. На седницата, тогашниот заменик-
претседател на Владата задолжен за европски прашања, д-р Бујар Османи, беше назначен за
главен политички преговарач, а тогашниот посебен советник за евроатлантски прашања во
Кабинетот на премиерот, м-р Бојан Маричиќ, беше назначен за главен технички преговарач.
Одлуката за назначувањето на двајцата преговарачи беше соопштена истиот ден, на
заедничка прес-конференција одржана од премиерот Заев и комесарот Хан.
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Од истиот подиум, Премиерот го соопшти и третиот заклучок од седницата, со кој се
предвидуваше дека „предлог-концептот за преговарачка структура и соодветните акти“ ќе
бидат изготвени „до крајот на месец јули 2018 година“[2].

Во рамките на предвидениот рок, на 1 август 2018 година, ден пред одбележувањето на
Илинден, двајцата преговарачи, Османи и Маричиќ, одржаа брифинг со новинарите[3] на кој
го презентираа концептот за преговарачката структура. Една година подоцна, во исчекување
на одлуката за отворање на преговорите во октомври 2019 година, двајцата преговарачи
одржаа нов брифинг со новинарите, овојпат на 10 јули 2019 година, на кој ги презентираа
актите за преговарачката структура[4]. Актите за воспоставување на структурата за
пристапните преговори беа објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“
на 1 август 2019 година[5].

Во јуни 2019 година, Советот на ЕУ повторно не успеа да обезбеди консензус за отворање на
преговорите со државава. Топката ја префрли на европските лидери, а Европскиот совет
договорно го продолжи рокот до октомври 2019 година, најавувајќи одржување Самит кој ќе
биде последен за тогашниот состав на Европската комисија и искажувајќи одлучност за
отворање на преговорите. Во пресрет на Самитот, во тоа време сè уште актуелните европски
лидери, Доналд Туск и Жан-Клод Јункер, заедно со новоизбраниот претседател на
Европскиот парламент, Давид Сасоли, како и тогашната кандидатка за претседателка на
Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, упатија писмо до шефовите на државите и
владите на државите членки со едноставен повик: „Дојде времето да се отворат пристапните
преговори со Северна Македонија и со Албанија“[6]. Сепак, ниту Самитот во октомври не
донесе консензус за отворањето на преговорите, а изјавите за разочарувањето од
погрешната политика на Унијата и недонесувањето одлука беа уште помногубројни[7].

[2]https://vlada.mk/node/15224
[3]https://meta.mk/osmani-pregovorite-so-eu-ke-bidat-tezhok-dolgotraen-i-skap-protses/
[4]https://vlada.mk/node/18516
[5]http://www.slvesnik.com.mk/Issues/298cdc15d12e4c5486658a6eae6de1d7.pdf
[6]https://www.consilium.europa.eu/media/40906/20191003-accession-talks-appeal-signed.pdf
[7]https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/skopje-on-fire-as-meps-slam-eu-leaders-failure-to-open-accession-talks/
[8]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_181
[9]https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/03/24/
[10]https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/25/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-
association-process/
[11]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1021

Како последица на неодлучноста на Унијата, премиерот Заев повика на предвремени избори,
а на лидерската средба што се одржа кај претседателот Пендаровски, 12 април 2020 година
беше утврден како датум за одржување на изборите. Како резултат на договорениот термин
за изборите, на 3 јануари 2020 година премиерот Заев поднесе оставка, а техничка влада го
презеде водењето на државата и организацијата на изборите. Сепак, новата 2020 година и
пандемијата на новиот коронавирус, КОВИД-19, придонесе за неколкукратно одложување
на изборниот датум, за изборите конечно да бидат организирани на 15 јули 2020 година.

Во меѓувреме, во екот на пандемијата и под речиси целосни рестриктивни мерки,
Европската комисија ја претстави новата методологија[8] за пристапните преговори. На 24
март 2020 година во текот на хрватското претседателство со Советот, на виртуелен самит[9],
министрите за европски прашања на државите членки ја усвоија одлуката за отворање на
пристапните преговори[10].  Претставувањето на преговарачката рамка[11] од страна на
Европската комисија во јуни годинава, но и самата одлука за почеток на преговорите,
отворија бројни дебати за текот на преговорите и за очекувањата на државите членки.

Структурата  за  преговори  со  Европската  Унија
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Сепак, главните очекувања на огромно мнозинство од инволвираните страни се дека првата
меѓувладина конференција ќе се одржи до крајот на 2020 година.

Приоритети на германското претседателство со Унијата ќе бидат соочувањето со кризата
предизвикана од пандемијата на коронавирусот, обновата на погодената европска
економија и, секако, Брегзит. Сепак, германскиот министер за Европа, Михаел Рот, веднаш
по преземањето на претседателството, изјави дека се надева официјално „да ги започнеме
преговорите со првите меѓувладини конференции за време на германското претседателство,
можеби наесен“[12]. Очекувањата се, меѓутоа, дека Унијата ќе го почека есенскиот извештај
на Европската комисија пред официјално да ги отвори преговорите. Ако се знае дека
извештајот ќе излезе кон крајот на октомври или во почетокот на ноември годинава, тогаш
може да се очекува дека првата меѓувладина конференција ќе може да се одржи еден месец
подоцна.

[12]https://www.slobodenpecat.mk/rot-se-nadevame-prvata-meguvladina-konferenczija-so-skopje-i-tirana-da-se-odrzhi-naesen/

ХРОНОЛОГИЈА НА СЛУЧУВАЊАТА ОКОЛУ И ДО ОТВОРАЊЕТО
НА ПРИСТАПНИТЕ ПРЕГОВОРИ

Структурата  за  преговори  со  Европската  Унија

2016 ГОДИНА

декември
Предвремени парламентарни избори

2018 ГОДИНА
мај
Бугарското претседателство го организира
првиот Самит ЕУ/Западен Балкан

2017 ГОДИНА
мај
Избор на нова Влада

август
Потпишан е Договорот за добрососедство

јуни
Потпишан е Договорот од Преспа

јуни
Советот на ЕУ утврдува рамка за отворање
на преговорите за една година

јули
Европската комисија одлучува за почетокот

на скринингот за пристапни преговори
јули
Владата именува главен политички
преговарач и главен технички преговарач

септемри
Започнува објаснувачкиот скрининг за

пристапните преговори
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2019 ГОДИНА

2020 ГОДИНА

август
Главниот технички преговарач заминува

на нова функција

4

февруари
Стапува во сила Договорот од Преспа
и уставните измени

мај
Објавен е годишниот извештај на

Европската комисија
јуни
Советот на ЕУ го одлага одлучувањето
за отворање на преговорите

јули
Владата утврдува структура за водење

на преговорите со ЕУ
октомври
Европскиот совет не постигнува консензус
за отворање на преговорите

ноември
Постигнат е договор за одржување

предвремени парламентарни избори

февруари
Европска комисија објавува нова методологија
за водење на пристапните преговори

март
Советот на ЕУ одлучува за отворање на

преговорите
јуни
Европската комисија ја доставува до државите
членки преговарачката рамка

јули
Спроведени се предвремените

парламентарни избори
август
Главниот политички преговарач заминува
на нова функција



ШТО Е НОВО ВО МЕТОДОЛОГИЈАТА?

Новоусвоената методологија на политиката за проширување има за цел да гради доверба
меѓу сите чинители, како и да го зајакне процесот на пристапување и да го направи
поефективен. Впрочем, ова во повеќе наврати го истакна и комесарот Вархеји,
претставувајќи го документот кој Европската комисија го упати до Европскиот парламент,
Советот, Економско-социјалниот комитет и до Комитетот на регионите. Документот воведува
повеќе новини, а претходно беше предмет и на други анализи[13]. Сепак, од аспект на
структурата за преговори, клучни се 4 точки:

Нова динамика на процесот ‒ која главно доаѓа од групирањето на поглавјата за
преговори во кластери и од утврдувањето на временската рамка за преговори за
секој од кластерите. Согласно Европската комисија, поглавјата за преговори се
групираат во 7 кластери, а секој од кластерите (во услови на извонредно
посветени влади) би траел најдолго една година. Оттаму, целиот процес на
преговори би траел најдолго 7 години.

[13] https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/Final-Commentary-Dragan-Tilev.pdf

Имајќи ги предвид посочените новини, како и целта на овој документ, би можеле да
очекуваме дека новата методологија за пристапување ќе влијае врз организацијата на
работните групи, како и врз организацијата и надлежностите на Преговарачката група. Исто
така, може да се очекува дека новата методологија ќе влијае и врз улогата на
Координативното тело и, особено, врз позицијата на Премиерот и неговиот Кабинет во
целата структура, како и врз обемот на работата, а со тоа и врз улогата на Министерството за
правда.

Структурата  за  преговори  со  Европската  Унија

Повеќе политичка волја ‒ која главно доаѓа од обврската за двете страни да
преземаат должности и да испорачуваат резултати, што за Европската комисија
значи и забрзување на процесот. Сепак, главна алатка за обезбедување политичка
волја ќе биде редовниот политички дијалог и дијалогот за политиките на
министерско ниво и на ниво на шефови на држави и влади, како и очекуваното
учество на политичките лидери во процесот на преговорите.

Фокус на основите ‒ што претставува продолжување на претходно утврдената
практика на Комисијата и на Директоратот за проширување, сега веќе на ниво на
формална политика. Притоа, оваа „новина“ главно ќе се манифестира преку
пристапот при отворањето и затворањето на преговорите во целост, како и преку
начинот на следење на успехот на реформите во првиот кластер.

Продолжување на структурите на ССА ‒ што главно се поврзува со мешовитите
тела помеѓу Северна Македонија и Европската Унија востановени согласно
Спогодбата за стабилизација и асоцијација, а претставува и дополнителна алатка
преку која се обезбедува динамиката на процесот и се гарантира политичката
волја.

Прикажувајќи ја структурата за преговорите, овој документ понатаму ќе се осврне на секоја
од клучните новини, посочувајќи ги конкретно очекуваните промени во структурата.
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ШТО СОДРЖИ СТРУКТУРАТА?

Воспоставената структура за пристапни преговори, согласно одлуките објавени во „Службен
весник на Република Северна Македонија“, прво прави спој на постоечките работни тела од
системот на Спогодбата за стабилизација и асоцијација со задачите од пристапните
преговори. Потоа, делумно ги следи научените лекции од државите од најблиското соседство,
за на крајот да ги трансформира во тела и поединци визиите што ги имаат двајцата
преговарачи, а се однесуваат на тоа како треба да се одвиваат преговорите за пристапување
во Европската Унија.

Преговарачката структура утврдена со одлуките објавени во „Службен весник“ се заснова на
два столба: првиот го сочинуваат новите или реконструираните тела, а вториот ги опфаќа
сите индивидуални членови чиешто именување се предвидува со актите. Оттаму, според
актите, структурата во првиот столб го предвидува или регулира основањето, односно
реконструкцијата на:

Дополнително, во вториот столб, структурата ги вклучува и:
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Работниот комитет за европска интеграција (Работен комитет);

Координативното тело за преговори за пристапување на Република Северна
Македонија во Европската Унија (Координативно тело);

Државната делегација за преговори за пристапување на Република Северна
Македонија во Европската Унија (Државна делегација);

Групата за преговори за пристапување на Република Северна Македонија во
Европската Унија (Преговарачка група);

Канцеларијата на главниот технички преговарач за преговорите за пристапување
на Република Северна Македонија во Европската Унија (Канцеларија на ГТП);

Секретаријатот на структурата за преговори за пристапување на Република
Северна Македонија во Европската Унија (Секретаријат), и

Работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на
правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за
преговорите за членство во Европската Унија (Работни групи).

Шефот на Државната делегација и главниот политички преговарач;

Шефот на Преговарачката група и главниот технички преговарач;

Секретарот за преговори;

Членовите на Преговарачката група и преговарачите, и

Раководителите на работните групи.
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Нема правила за тоа како се организираат структурите за пристапни преговори со Европската
Унија. Секоја од државите во процесот на пристапување ја составува структурата според
сопствено видување. Меѓутоа, клучно е препознавањето на состојбите во државата. Оттаму,
структурата треба да ги предвиди општествено-економските услови, како и условите и
распоредот на политичките сили. Ако ја има предвид внатрешната состојба во државата,
влада која има визија за тоа како сака да го води процесот, структурата за преговорите ќе ја
заснова на постоечките капацитети и ќе ја направи инструмент за обединување на сите
општествени групи. Имајќи ја предвид хронологијата на настаните околу и до отворањето на
пристапните преговори, структурата за преговорите за пристапување во Европската Унија
очигледно беше изградена врз именувањата на главниот политички преговарач и главниот
технички преговарач.

Поради фактот дека обете позиции ја користат фразата главен преговарач, за оние кои не ја
познаваат структурата за преговорите, како и за оние кои помалку ги познаваат работите на
пристапувањето во Европската Унија, целокупната структура и именувањето создава
конфузија. За обичната јавност, титулите со себе носат многу помпа, но суштината на
работите укажува на тоа дека утврдуваат и многу обврски, а бараат и огромна одговорност.
Сепак, за обичниот граѓанин, главно прашање е кој е всушност главен?

[14]https://www.mei.gov.rs/eng/documents/negotiations-with-the-eu/accession-negotiations-with-the-eu/
[15]http://www.eu.me/en/accession-negotiations/negotiating-structures
[16]http://www.mvep.hr/en/croatia-and-the-european-union/negotiation-process/negotiation-structure/
[17]http://eurothink.mk/gridfs/data/id/5000f0ee219ece88d30f6a24

Одговорот на прашањето можеме да го бараме во неколку насоки. Најпрво, можеме да
погледнеме во искуствата на другите, односно да направиме анализа на структурите од
државите од регионот кои во моментов преговараат (Србија[14] и Црна Гора[15]) или
преговарале (Хрватска[16]), односно да ги разгледаме структурите на државите членки од
последните три бранови на проширување[17]. Секако, би можеле да погледнеме и во
владините одлуки, особено во онаа за воспоставување на Државната делегација за
преговори за пристапување во Европската Унија и онаа за воспоставување на Групата за
преговори за пристапување во Европската Унија. Конечно, имајќи ја на ум новата
методологија, би требало да бидеме свесни за барањето за поголема политичка волја и за
очекувањата на Унијата за целосно учество во процесот, преземање на обврските и одговор
на истите.
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КОЈ Е ГЛАВЕН?

Одлука за
формирање Државна
делегација за
процесот на скрининг
и преговори за
пристапувањето на
Република Северна
Македонија кон
Европската Унија 

Шефот на Државната делегација ја предводи делегацијата, ги
следи и насочува пристапните преговори во сите области кои се
предмет на преговорите и ја претставува Република Северна
Македонија на меѓувладината конференција.

Во случај на отсуство или спреченост да учествува на
меѓувладината конференција, шефот на Државната делегација
го заменува министерот за надворешни работи, во функција на
заменик-шеф на Државната делегација, кој ги извршува
должностите на главен политички преговарач.

Член 5

https://www.mei.gov.rs/eng/documents/negotiations-with-the-eu/accession-negotiations-with-the-eu
http://www.eu.me/en/accession-negotiations/negotiating-structures
http://www.mvep.hr/en/croatia-and-the-european-union/negotiation-process/negotiation-structure
http://eurothink.mk/gridfs/data/id/5000f0ee219ece88d30f6a24


Секоја од посочените насоки навидум води кон истиот резултат. Главниот политички
преговарач или шефот на државната делегација, како што е познат низ структурите од
другите држави, е носител на политичкиот мандат, првиот претставник на државата кој ги
пренесува ставовите, учествува во политичкиот и во дијалогот за политиките и ја дава
политичката изјава за отворањето на меѓувладината конференција. Оттаму, тој е главниот.
Дури и ако ја анализираме постојната регулатива за структурата на Северна Македонија,
очигледно е дека главен е политичкиот преговарач. Притоа, клучна е одредбата од став 3 на
член 2, во кој се вели: „ги вршат работите..., во согласност со Преговарачката рамка и
преговарачките позиции..., и насоките на шефот на државната делегација и главен политички
преговарач“.
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Одлука за
формирање Група за
процесот на скрининг
и преговори за
пристапувањето на
Република Северна
Македонија кон
Европската Унија

Главниот технички преговарач со Преговарачката група ги води
преговорите за пристапување на Република Северна
Македонија кон Европската Унија за сите поглавја и во сите
фази на преговорите на техничко ниво, а го следи и
спроведувањето на преземените обврски од преговорите и се
грижи за севкупната динамика на усвојувањето на законите во
контекст на пристапувањето.

Членовите на Преговарачката група ја следат работата на
работните групи за подготовка на Националната програма за
усвојување на правото на Европската Унија и за подготовка на
преговарачките позиции за преговори за членство во
Европската Унија, а врз основа на добиените усогласени
материјали преку Секретаријатот за европски прашања, ги
утврдува преговарачките позиции и ги доставува до главниот
политички преговарач, кој ги предлага за усвојување на
Координативното тело за процесот на скрининг и преговори за
пристапување на Република Северна Македонија кон
Европската Унија, односно на Владата на Република Северна
Македонија.

Член 2

Главниот технички преговарач и Преговарачката група ги
вршат работите од став 1 и став 2 на овој член, во согласност
со Преговарачката рамка и преговарачките позиции донесени
од страна на Владата на Република Северна Македонија и
насоките на шефот на државната делегација, односно главниот
политички преговарач.

Компаративната анализа со другите држави од регионот низ призмата на новата
методологија за проширување е нерелевантна. Впрочем, таа беше усвоена во март годинава.
Сепак, таа дава одредени аргументи од аспект на разрешувањето на дилемата во врска со
тоа кој е главен. Кај државите од регионот, позицијата главен преговарач е онаа која во
својот мандат го има моментот на активно усогласување на позициите помеѓу двете страни,
како и моментот на домашно усогласување и градење општествен консензус за преземените
обврски.



Оттаму, поради товарот на работите и поради општата надлежност и координацијата на
процесот, главен е техничкиот преговарач. Притоа, ниту една од анализираните држави не го
намалува политичкиот мандат и водството на шефот на државната делегација или главниот
политички преговарач, како што е именуван во нашата структура. Но, во сите држави,
структурите содржеле еден главен преговарач, а според својот мандат таа позиција во
структурата во Северна Македонија е позната како главен технички преговарач.

Ваквиот пристап, во голем дел, се следи со одлуките на Владата од јули 2019 година.
Одлуката за формирање на Групата за скрининг и преговори за пристапувањето на
Република Северна Македонија кон Европската Унија, во својот член 6, како и во членот 9,
прецизно ги утврдува надлежностите на главниот технички преговарач и начинот на
остварување на тие надлежности. Притоа, надлежностите на главниот технички преговарач
можеме да ги поделиме во три групи: 1) надлежности за координација на работата на
работните групи; 2) надлежности за координација со Преговарачката група и подготовка на
извештаи, мислења, ставови и анализи во врска со преговорите, и 3) надлежности за
координација и подготовка на работите за Државната делегација, Координативното тело и
Владата на Република Северна Македонија. Како и во однос на надлежностите, така и за
начинот на вршење на надлежностите на главниот технички преговарач, можат да се
препознаат три групи: 1) комуникација со институциите на Европската Унија и со државите
членки; 2) комуникација со институциите во државата и со другите заинтересирани страни, и
3) комуникација со општата јавност и информирање за статусот на преговорите.

Важечката правна рамка за односите меѓу Северна Македонија и Европската Унија ја прави,
меѓу другите, Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Согласно новата методологија,
постоечките капацитети, како и размената на информации меѓу Европската Унија и Северна
Македонија утврдени со Спогодбата, ќе продолжат и натаму. Овде особено се мисли на
структурите создадени со спогодбата, како што се Советот за стабилизација и асоцијација и
постоечките поткомитети.
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КАДЕ ЗАВРШУВААТ ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ И ПОЧНУВА ПРИСТАПУВАЊЕТО?

Ако се земе предвид имплементацијата на важечката правна рамка, истата, ни оддалеку не е
целосно завршена. Секако, имајќи ја предвид брзината со која Унијата создава нови
политики и нови правни акти, како и одредбите на самата Спогодба, повеќе од јасно е дека
таа нема ниту да заврши. Оттаму, се чини разбирливо задржувањето на структурата од
Спогодбата за стабилизација и асоцијација. Подлабоката анализа на новата методологија
покажува дека Европската комисија очигледно има јасна визија за тоа како овој новитет се
поврзува со новата динамика на процесот и со групирањето на поглавјата во кластери.

Од друга страна, само првичната анализа на националната структура не ја прави појасна
улогата на Работниот комитет за европски интеграции во услови кога се водат преговори за
пристапување во Унијата. Според член 2 од Одлуката за формирање на Работниот комитет за
европски интеграции, задачите на Комитетот, меѓу другото, се: да го следи спроведувањето
на Спогодбата за стабилизација и асоцијација и да го следи и координира работењето на сите
поткомитети и специјалната работна група за реформа на јавната администрација,
формирани во состав на Комитетот за стабилизација и асоцијација (тело од структурата на
Спогодбата за стабилизација и асоцијација), што се сосема прифатливи задачи и
надлежности доколку се има предвид поводот за неговото основање.



Европската комисија во новата методологија ги задржува структурите на Спогодбата за
стабилизација и асоцијација, бидејќи ги поврзува истите со кластерите на поглавјата за
преговори, а го уважува и нивниот придонес во дијалогот за политиките. Меѓутоа, Работниот
комитет задржува надлежности кои навлегуваат во редовните задачи на Преговарачката
група или пак на Координативното тело, односно на Владата, а се однесуваат на следењето на
реализацијата на вкупната финансиска соработка со ЕУ и државите членки, како и на
координацијата на единиците за европска интеграција. Сево ова внесува дополнителна
конфузија, отворајќи многу простор за судир на надлежностите, правејќи го многу логично
прашањето каде завршуваат европските интеграции, а за почнува пристапувањето.

Ако се изземе Работниот комитет за европски интеграции, сите други тела (формирани со
последниот пакет одлуки на Владата од јули 2019 година) се директно поврзани со
пристапните преговори и, природно, ѝ припаѓаат на структурата за преговори. Сепак, за
водење на преговорите или за одржување на преговорите преку меѓувладината
конференција, неопходно е да постои Државната делегација. Оттаму, логично се наметнува
потребата од утврдување на нејзиниот состав и пропишување на нејзиниот мандат и
хиерархија.
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ДРЖАВНА ДЕЛЕГАЦИЈА

Имајќи го предвид сево ова, Одлуката за формирање Државна делегација за процесот на
скрининг и преговори за пристапување на Република Северна Македонија во Европската
Унија е исклучително потребна и извонредно важна. Со одлуката се утврдува дека
Државната делегација ја сочинуваат: 1) заменик-претседателот на Владата задолжен за
европски прашања и главен политички преговарач, во својство на шеф на државната
делегација; 2) министерот за надворешни работи, во својство на заменик-шеф на државната
делегација; 3) главниот технички преговарач; 4) шефот на Мисијата на Република Северна
Македонија при Европската Унија во Брисел, и 5) секретарот на преговарачката група, кој е
воедно и секретар на државната делегација. Според одлуката, мандатот на Државната
делегација е утврден со одредбата со која таа „ги презентира официјалните преговарачки
позиции и во тие рамки ги води преговорите“. Оттаму, Државната делегација е главното тело
кое во текот на преговорите ја дава политичката изјава при отворањето и затворањето на
секое од поглавјата, а со тоа и на самите преговори.

Конечно, хиерархијата во самата Државна делегација е мошне јасна, имајќи предвид дека се
утврдува шефот на делегацијата, кој според одлуката е заменик-претседател на Владата
задолжен за европски прашања и главен политички преговарач, како и неговиот заменик,
односно министерот за надворешни работи. Хиерархијата кон надвор, односно кон целата
структура за преговори, ја става државната делегација во директен однос со
Координативното тело и со Владата на Република Северна Македонија. Член 3 од Одлуката
пропишува дека „Државната делегација за својата работа одговара пред Координативното
тело и пред Владата на Република Северна Македонија“, додека член 2, став 2 утврдува дека
Државната делегација „ги води преговорите во согласност со ставовите и преговарачките
позиции донесени од страна на Владата“ и поднесува детален извештај до Владата за секоја
завршена меѓувладина конференција, најдоцна 15 дена по затворањето на истата.



Ако се има предвид суштината на процесот на пристапување, т.е. самите преговори, како и
нивната содржина, обврзувањето за усогласување и примена на европското законодавство,
утврдувањето на роковите и планирањето на постојните и на потребните ресурси, тогаш е
неопходно во структурата да постои и преговарачки тим. Според одлуките на Владата од јули
2019, во структурата на Северна Македонија е утврдена Преговарачката група или Група за
скрининг и преговори за пристапување на Република Северна Македонија кон Европската
Унија. Преговарачката група е експертско техничко тело на Владата и го сочинуваат: 1)
главниот технички преговарач; 2) најмногу четири заменици на главниот технички
преговарач (еден предложен од заменик-претседателот на Владата задолжен за европски
прашања; еден предложен од министерот за надворешни работи и двајца предложени од
главниот технички преговарач); 3) членови задолжени за одредени поглавја од преговорите –
преговарачи; 4) шефот на Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија
и претставник на Канцеларијата на главниот технички преговарач при Европската Унија во
Брисел, и 5) секретарот на преговарачката група.
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ПРЕГОВАРАЧКА ГРУПА

Следејќи ги одредбите од Одлуката може да се заклучи дека Преговарачката група, иако е
формирана како експертско тело на Владата, сепак е помошно тело на главниот технички
преговарач. Како поддршка на ваквиот заклучок ја имаме и одредбата од член 2, став 1, со
која се утврдува дека „главниот технички преговарач со Преговарачката група ги води
преговорите“, односно го следи „спроведувањето на преземените обврски од преговорите и се
грижи за севкупната динамика на усвојувањето на законите во контекст на пристапувањето.“
Притоа, не постои одредба која ги утврдува прецизните надлежности на Преговарачката
група, а со Одлуката се утврдуваат прецизните надлежности на главниот технички
преговарач, како што веќе беше образложено претходно.

Кога станува збор за хиерархијата во Преговарачката група, тогаш таа е подеднакво јасна
како и кај Државната делегација, а можеби и појасна, доколку го имаме предвид погоре
кажаното. Со Преговарачката група раководи главниот технички преговарач, кој ги
координира процесите, ги врши сите задачи и комуницира во име на Преговарачката група.
Сите членови во Преговарачката група работат во насока на поддршка на главниот технички
преговарач, додека неговите заменици помагаат во координацијата на процесите во самата
Преговарачка група и го заменуваат во случај на негова спреченост. Ако се гледа
хиерархијата кон надвор, тогаш Преговарачката група за својата работа е одговорна пред
Координативното тело и пред Владата, додека во спроведувањето на својата надлежност ги
следи упатствата на главниот политички преговарач.

Следејќи ја усвоената методологија, особено новитетот кој зборува за динамиката на
процесот, може да се заклучи дека структурата на Преговарачката група едноставно може да
ја следи структурата на кластерите. Тоа може да се постигне преку членовите кои со
владината одлука од јули 2019 година се опишани како „задолжени за одредени поглавја од
преговорите – преговарачи“. Имајќи ја предвид слободата за нивно предлагање, која според
одлуката ја има главниот технички преговарач, тие можат да бидат именувани на начин што
ќе обезбеди дека секој од нив ќе координира со група поглавја што припаѓаат на одреден
кластер. Притоа, нема никакво ограничување кое бара преговарачите да бидат номинирани
од страна на државните институции или пак да претставуваат одреден број институции.



Исклучок од слободното регулирање на тоа од каде ќе бидат номинираните членови-
преговарачи, согласно усвоената методологија, е новината која го разработува принципот
фокус на основите. Имајќи го предвид отворањето и затворање на преговорите во целост,
како и следењето на успехот на реформите во првиот кластер, повеќе од јасно е дека едниот
(можеби и првиот) од членовите-преговарачи не само што мора да биде експерт за
областите од првиот кластер, туку и претставник на Министерството за правда.
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РАБОТНИ ГРУПИ

Товарот на работите од преговорите за пристапување во Европската Унија најмногу ќе го
почувствуваат работните групи. Според одлуката на Владата од јули 2019 година, работните
групи имаат долга листа утврдени задачи и надлежности кои вклучуваат:

Листата на надлежности на работните групи не треба да изненадува, особено ако се има
предвид дека тие се продолжена рака на Преговарачката група и дека работат на
подготовката на сите материјали, анализи, мислења, ставови и предлози. Дополнително,
работните групи се точката во која се создава општествениот консензус. Оттаму, во нив
членуваат претставници на институциите, регулаторните тела, правосудните органи,
единиците на локалната самоуправа, деловната заедница и стопанските комори,
синдикатите, академската заедница и граѓанското општество. Правилото вели дека колку е
поширока вклученоста на заинтересираните, толку е поголема прифатеноста на
преговарачките позиции, како и поддршката што ја ужива пристапувањето.

планирање на активностите и определување предлог-приоритети за превод и
усогласување со правото на Европската Унија;

подготовка на Национална програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА);

проценка на трошоците и потребните ресурси за градење на капацитетите за
спроведување на преземените обврски од преговорите;

проценка на потребните ресурси (човечки, материјални, технички и др.) за градење на
капацитетите за спроведување на законодавството;

известување на Работниот комитет и на Преговарачката група за спроведувањето на
Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија;

давање препораки до Секретаријатот за европски прашања и до Преговарачката група
за предлог-законите и подзаконските акти со кои се врши усогласување со правото на
Европската Унија;

подготвување на нацрт-преговарачките позиции и поднесување до Преговарачката
група, како и до главниот политички преговарач и главниот технички преговарач за
натамошно постапување, и

стручна консултација во врска со терминологијата при подготовката на националната
верзија на правото на Европската Унија.

следење и ажурирање на НПАА;



Следејќи ги одредбите од Одлуката, работни групи се основаат за секое поглавје од
преговорите, како и за политичкиот, економскиот и административниот критериум и за
стручна консултација во врска со терминологијата на правото на ЕУ. Ако се има предвид дека
има 35 поглавја за преговори, тогаш произлегува дека со одлуката се утврдени 39 работни
групи. Притоа, за секоја работна група е определена институција која ќе биде носител и ќе го
номинира раководителот на работната група, заменик- раководителот, како и заменик-
секретарот на работната група.
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Ниту работните групи нема да останат незасегнати од усвоената методологија. Притоа,
новината што се однесува на динамиката на процесот на преговорите, како и онаа што се
однесува на продолжувањето на структурата од Спогодбата за стабилизација и асоцијација,
директно се поврзуваат со работните групи. Влијанието од обете новини се согледува преку
потребата да се направи врска, на персонално ниво, меѓу Советот за стабилизација и
асоцијација и неговите поткомитети со работните групи. Ако Комисијата на тој начин ги
поврзува обата процеса и гарантира ист настап, тогаш е разумно Владата да го следи
пристапот и да го искористи како инструмент за подобрување на институционалната
координација.

На самиот врв од мини-пирамидата која ја претставува преговарачката структура се наоѓа
Координативното тело за процесот на скрининг и преговори за пристапување на Република
Северна Македонија во Европската Унија. Координативното тело се основа како највисоко
работно тело на Владата за координација на процесот на скрининг и преговори. Високата
позиција на Координативното тело се поврзува со неговата поставеност во однос на другите
тела од структурата за преговори, со неговиот состав, како и со неговите надлежности.

Кога станува збор за хиерархијата во работните групи, тогаш одредбите на Одлуката се
сосема јасни. Со работните групи раководи раководител, а му помага неговиот заменик. Кон
надвор, хиерархијата на структурата за преговори вели дека работните групи за својата
работа одговараат пред главниот политички преговарач, главниот технички преговарач и
пред раководителот на водечката институција, а нивната работа ја следи Преговарачката
група, преку извештаите на работните групи. Дополнително, врската со Преговарачката
група јакне преку одредбата од член 9, во која се вели дека „работата на работните групи
поблиску ќе се уреди со Деловникот за работа што го носи Преговарачката група...“, како и
преку присуството на „преговарач“, т.е. членови од Преговарачката група задолжени за
соодветните поглавја.

КООРДИНАТИВНО ТЕЛО

Како што беше анализирано погоре, секое од востановените тела во структурата за
преговори е одговорно пред Координативното тело и пред Владата или пред уште некое од
телата утврдени со одлуките од јули 2019 година. Оттаму, Координативното тело го
претставува врвот во структурата за преговори.

Согласно член 3 од Одлуката, со Координативното тело раководи претседателот на Владата,
а во него учествуваат сите заменици на претседателот на Владата, како и министрите за
надворешни работи, финансии, правда, економија, министерот за животна средина и
просторно планирање, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
министерот за информатичко општество и администрација, како и главниот технички
преговарач. Имајќи предвид дека Координативното тело е единственото тело со кое
раководи претседателот на Владата, како и единствено тело кое обединува само членови на



Владата, како и единствено тело кое обединува само членови на Владата, едноставно е да се
заклучи дека тоа е највисокото работно тело на Владата за координација на процесот.
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Новата методологија ќе има сериозно влијание врз Координативното тело, како и врз
другите тела. Тоа ќе се однесува на внатрешните процедури, информираноста и вклученоста,
како и на потенцијалот на телото за учество во политичкиот дијалог. Имено, кога зборува за
повеќе политичка волја, новата методологија набројува повеќе алатки за обезбедување на
истата, а главната се однесува на редовниот дијалог преку кој политичките лидери ќе
искажуваат јасна определба, а министрите ќе можат да учествуваат во дијалогот за
политиките. Оттаму, Владата ќе мора да ја препознае оваа новина и да му обезбеди на
Координативното тело организација што ќе ги следи кластерите, а на неговите членови да
им даде мандат да бидат дел од редовните министерски конференции. Конечно, имајќи ја
предвид оваа новина, ќе биде исклучително важно премиерот и неговиот кабинет и натаму
да останат во средиштето на процесот и на тој начин целосно да одговорат на преговорите за
пристапувањето.

Севкупна поддршка на структурата за преговори и на поединечните тела основани со
одлуките на Владата од јули 2019 година даваат и Секретаријатот за европски прашања,
Канцеларијата на главниот технички преговарач и Директоратот за Европска Унија при
Министерството за надворешни работи. Овие три органи, иако ја зачувуваат својата изворна
независност, како и надлежностите, сепак за потребите на преговорите, а согласно Одлуката
за вршење работи за преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во
Европската Унија, го сочинуваат Секретаријатот за преговори. Со Секретаријатот за
преговори раководи и го координира секретарот за преговори, кој истовремено е секретар
на Државната делегација и секретар на Преговарачката група, но не и секретар на Работниот
комитет.

Конечно, член 2 од Одлуката утврдува дека Координативното тело ги разгледува и утврдува
предлог-преговарачките позиции пред нивното усвојување. Притоа, Координативното тело
расправа и зазема став за најважните прашања од преговорите. Оттаму, главното
усогласување на ставовите околу преговарачките позиции и преговорите воопшто се прави
во Координативното тело, што е потврда за неговиот статус како највисоко работно тело на
Владата.

ПОМОШНИ СТРУКТУРИ

За да ја разбереме структурата и функционирањето на Секретаријатот за преговори, треба
да ги видиме поединечните надлежности на секој од овие органи и да ги утврдиме
директните врски со структурата. Оттаму, Секретаријатот за европски прашања има
утврдена директна законска врска со главниот политички преговарач, кој е впрочем
заменик-претседател на Владата задолжен за европски прашања, а обезбедува поддршка и
за Државната делегација. Дополнително на Државната делегација, Секретаријатот за
европски прашања дава поддршка на функционирањето на работните групи, а ја помага и
работата на Координативното тело. Канцеларијата на главниот технички преговарач се
основа со посебна одлука и е директно поврзана со него. Оттаму, Канцеларијата обезбедува
поддршка на работата и функционирањето на главниот технички преговарач и на
Преговарачката група. Дополнително, Канцеларијата на главниот технички преговарач ја
помага и работата на Координативното тело. Конечно, Директоратот за Европска Унија нема
директна врска со ниту еден од преговарачите, туку со заменик-шефот на Државната 



делегација. Дополнително, Министерството за надворешни работи и Директоратот ја
претставуваат државата во комуникацијата со институциите на Европската Унија, но и со
институциите на државите членки. Оттаму, повеќе од јасно е дека Директоратот дава
директна поддршка на Државната делегација, а ја води и севкупната надворешна
комуникација за преговорите за пристапување во Европската Унија.
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Усвоената методологија, веројатно, најмногу ќе ги погоди помошните структури или т.н.
Секретаријат на преговорите. На тоа влијаат повеќе од посочените новитети, иако крајниот
резултат треба да се огледа во персоналното поврзување меѓу Советот за стабилизација и
асоцијација и неговите поткомитети со помошните структури, сè со цел да се подобри
институционалната координација.

По речиси три децении независност и „посветена“ работа на остварувањето на стратешките
интереси на државата, и на најнеинформираниот граѓанин му е повеќе од јасно дека во
Европската Унија не пристапува Владата. Дури ни самиот момент на трансформација од
држава која пристапува во држава членка не е ниту конечен, ниту пак единствен резултат од
целиот процес. Ефектот од пристапувањето мора да биде европеизација на општеството.
Оттаму произлегува тврдењето дека колку структурата е пошироко поставена, толку е
поголем консензусот и прифатеноста на реформите.

ЕВРОПЕИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВОТО

По завршувањето на изборите и изборот на новата Влада, заклучоците од 79-тата тематска
сесија од 17 јули 2018 година (за именување на главниот политички преговарач и главниот
технички преговарач) веќе не важат. Имено, поранешниот главен политички преговарач, д-р
Бујар Османи, во новата Влада ја врши функцијата министер за надворешни работи. Со
новата функција тој добива и нова улога во структурата за преговори, односно станува
заменик-шеф на Државната делегација. Новиот заменик-претседател на Владата задолжен
за европски прашања, а со тоа и нов главен политички преговарач и шеф на Државната
делегација, е Никола Димитров. Во претходниот состав на Владата тој ја вршеше функцијата
министер за надворешни работи. Имајќи го тоа предвид, двајцата министри направија
ротација на функциите во рамките на структурата.

Структурата за преговори востановена со одлуките од јули 2019 година останува само во
рамките на Владата. Истата не го зема предвид учеството на поширокото граѓанско
општество, иако таа (онака како што е регулирана) остава простор за негово вклучување.
Меѓутоа, далеку е поважно утврдувањето на улогата на Собранието и можноста севкупното
граѓанство да ја следи и да учествува, макар и посредно, во дебатата за преговорите и
преговарачките позиции. Може да се очекува дека главната улога во врска со преговорите ќе
ја имаат постојните собраниски работни тела, Комитетот за европски прашања и
Националниот совет за европски интеграции, како и дека доследно ќе се применува
Деловникот на Собранието. Сепак, тоа не е доволна гаранција за широк консензус, а уште
помалку за европеизацијата на општеството. Оттаму, главна задача уште пред почетокот на
преговорите и подготовката за првата меѓувладина конференција ќе треба да биде
прецизирањето на улогата на Собранието.

РОТАЦИЈА НА ФУНКЦИИТЕ



Во новата Влада и главниот технички преговарач ќе врши нова функција, односно тој стана
министер за правда, па оттаму во структурата за преговорите тој сега ќе биде член на
Координативното тело и ќе раководи и со Министерството за правда, што е носител на
работната група за Поглавјето 23: Правосудство и темелни права.
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ЗАКЛУЧОК 1
Промената на власта во јуни 2017 година, за Северна Македонија значеше почеток на нова
демократска преобразба и политичко лидерство кое успеа да ја извлече државата од
долгогодишната изолација. Ваквата промена главно се должи на надворешната политика на
Владата и на надминувањето на споровите со соседите. Истовремено, јасните приоритети,
придржувањето до истите и трендот на реформскиот процес го јакнат дискурсот за успешна
трансформација, која треба да се потврди со отворањето на преговорите.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

ЗАКЛУЧОК 2
Постојната структура за преговорите за пристапување во Европската Унија прави интересен
баланс меѓу Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Секретаријатот за европски прашања и Министерството за надворешни работи. Воедно,
постојната структура главно се задржува на владината структура во Генералниот
секретаријат и Секретаријатот за европски прашања, министерствата и органите во состав
на министерствата, оставајќи огромен простор за дополнително вклучување на делови од
општеството до остварувањето на целта на преговорите, а тоа е постигнување севкупен
општествен консензус и европеизација на општеството.

Произлегува дека задачите што треба да се завршат пред очекуваната прва меѓувладина
конференција и отворањето на преговорите се многубројни, а времето за чекање одамна
измина.

ЗАКЛУЧОК 3
Изборите од јули 2020 година доведоа до промена во водството на структурата за
преговори, преку размена на позициите меѓу министрите Османи и Димитров, како и со
изборот на поранешниот главен технички преговарач за министер за правда. Дополнително,
промената на некои од министрите во Владата, како и ротирањето на други министри на
различни позиции, очигледно ќе придонесе за дополнителни промени во составот на
различните тела од структурата за преговори.

ПРЕПОРАКА 1
Во периодот што следува, кога се очекува почеток на преговорите со Европската Унија,
владејачката коалиција ќе мора како главен приоритет да ги зачува јасно одредените
приоритети, како и да продолжи да испорачува јасна политичка волја за пристапување во
Европската Унија, одржлив реформски процес и европеизација на општеството.

ПРЕПОРАКА 2
Во преговарачката структура, Владата ќе мора да го задржи балансот меѓу тројцата
политички лидери - премиерот, вицепремиерот за европски прашања и министерот за
надворешни работи. Ако ја следи новата методологија за проширување, тогаш во
преговарачката структура ќе ја задржи или ќе ја јакне позицијата на премиерот, како
политички лидер од кого Унијата ја очекува изјавата на волја.
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ПРЕПОРАКА 4
Владата ќе мора да изнајде начин како ќе гарантира дека главниот преговарач, особено
техничкиот, и - уште повеќе - членовите на Преговарачката група и раководителите на
работните групи, ќе го водат процесот од неговиот почеток, па сè до неговото завршување, и
на тој начин ќе обезбедат успех за државата и брзо пристапување во Европската Унија.

ПРЕПОРАКА 3
Владата ќе мора да ја отвори структурата за преговорите за пристапување надвор од своите
тела и да ги вклучи Собранието и опозицијата, но и да гарантира постигнување севкупен
општествен консензус.
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