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Илија ПСАЛТИРОВ

Н
а 11 но ем-
ври Ев роп-
ската ко ми-
сија го об-
јави сво јот 
р е д о в е н 
Из вештај 

за прог ресот на Република 
Ма кедонија во евроин тегра-
тив ните процеси. Имајќи 
предвид дека голем дел од 
моите текстови им беа по-
светени на европските перс-
пективи на нашава земја, не 
бев воопшто изненаден ко-
га го прочитав спомнатиот 
Извештај, особено ако се има 
предвид дека најголем дел 
од моите изнесени ста вови 
кореспондираат со оние од 
Извештајот. 

Навистина ме чуди што 
некои структури беа изне-
надени од фактот дека Ма-
кедонија нема да може да 
се надева на почеток на пре-
говорите за членство во Уни-
јата, иако е евидентно от-
суството на клучни еле мен-
ти во целата европска при-
казна, за да можеме да ка-
жеме дека сме подготвени 
за почнување на прего во-
рите. Морам да признаам 
дека е добро што во овој 
момент работите стојат ва-
ка, зашто на Владата ќе й би-
де оставен простор да ги 
канализира неопходните 
реформи во соодветна на-
сока и со соодветно темпо, 
но и да подготви стручни 
тимови, кои ќе ги водат 
преговорите кои се одне су-
ваат на повеќе области т.н. 
поглавја, а ги има 33, кои 
треба да се хармо ни зираат 
и да се усогласат со европ-

ШТО НИ ПОРАЧУВА 
ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕУ?

ските стандарди. 
Но, да се навратам на Из-

вештајот на Европската ко-
ми  сија. Евидентен е на пре до-
кот на нашата земја во по-
веќе насоки и Извеш тајот 
екс плицитно ги апос трофи-
ра позитивните стра ни. Но, 
секако значајни се и забе-
лешките, кои се сосема аргу-
ментирани и треба да прет-
ставуваат патоказ за тоа што 
треба во иднина да кори-
гираме и кои реформи да ги 
засилиме и да ги за брзаме. 
Би сакал токму во контекст 
на ова да извле чам неколку 
цитати од мои те претходни 
колумни, кои имаат допирни 
точки со Из вештајот. 

На пример, во една ко-
лумна од декември мина-
тата година пишував: "Ко-
руп цијата мора да биде 
санкционирана и сведена 
на минимум, зашто со тоа 
ќе се овозможи многу ра-
боти да добијат нормален 
тек... затоа е неопходно ни-
за процеси и админис тра-
тивни активности да се сим-
плифицираат (на пример, 
воведување едношал тер-
ски систем), но и да се за-
сили санкционирањето врз 
база на постојните закон ски 
регулативи, како и да се 
забрза решавањето на суд-
ските предмети поврзани 
со корупција". На оваа тема 
Извештајот на страница 11 
вели: "Резултатите од прав-
ните и од институционал-
ните мерки се далеку од 
задоволителни и имаат ог-
раничено влијание. Коруп-
цијата останува широко 
рас пространета, зако чувај-

ќи го економскиот нап ре-
док и ослабувајќи ја соци-
јалната кохезија", но затоа, 
пак, се поздравува воспос-
тавувањето на едношал тер-
скиот систем (страница 20). 

Потоа, во колумната од 8 
јануари 2006 година е наве-
дено: "Реформите, без ис-
клучок, треба да продолжат 
со засилено темпо, а осо бе-
но во судството, јавната ад-
министрација, полицијата, 
но и во економијата и со-
цијалната сфера. Приближу-
ва њето на домашното зако-
нодавство со европското, 
односно усвојувањето и им-
плементирањето на европ-
ските законски регулативи 
кај нас,  исто така, е една од 
главните активности во оваа 
година". Во Извештајот на 
оваа тема на страница 9 пи-
шува: "...имплементирање 
на реформите во адми нис-
трацијата, како и во поли-
цијата, остануваат сери оз-
ни предизвици", додека на 
страница 48 продолжува: 
"...судската реформа е во ра-
на фаза и подобрување на 
независноста и ефикас нос-
та на судството останува гла-
вен предизвик". 

Критиките во Извештајот 
кон новата Влада (стр. 8) се 
однесуваат особено на про-
мените на раководни лица 
во јавната администрација, 
што е против Законот за др-
жавни службеници, но и 
против европските стандар-
ди за функционирање на 
професионализирана и по-
ли тички неутрална адми-
нис трација, во која ќе пре-
овладува принципот на за-

слуги во кариерата (секако 
не политички, туку профе-
сионални), односно "мерит 
басед" системот на карие ра. 

Во два досегашни текста 
пишував за ова. Во оној од 
15 септември 2006 г. стои: 
"Потегот со колективната 
промена на раководителите 
во администрацијата не е 
вистински реформски по-
тег... Пред сè, потребно е да 
се оценат стручноста и ква-
литетот на раководните кад-
ри, па потоа да се преземат 
соодветни мерки. Само та-
ка ќе се почитува прин ци-
пот на 'деполитизација и 
про фесионализација' на ад-
министрацијата". Иден ти чен 
став има и во еден од текс-
товите од октомври мина та-
та година: "Крајно време е 
изборот на кадри и уна пре-
дувањето во јавната ад ми-
нистрација да се врши по 
'мерит' принципот т.е. спо-
ред квалитетот и заслугите, 
а не според партиската и 
на ционалната припадност 
на кандидатите. Но, за да се 
постигне тоа потребно е  по-
читување на законите, но и 
политичка волја, која очи-
гледно не постои. 

Сепак, ако желбата ни е 
што побрзо зачленување во 
Европската унија, било која 
Влада мора да сфати дека 
реформата на јавната ад ми-
нистрација е неопход ност 
и дека треба да се спроведе 
без одлагање". 

Не знам за нашите по ли-
тичари, но јас не ги мену-
вам своите ставови и мис-
лења, а тоа е повеќе од очи-
гледно.


