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ПОСТОЈАТ РАЗУЗ 
КОИ "ГИ БОЛИ  
ЗА ДРЖАВАТА 

И М А  Л И  Ц И В И Л Е Н  Н А Д З О Р  Н А Д       РА Б О ТАТА  Н А  РА З У З Н А В АЧ К И Т Е  С Л У Ж Б И ?И М А  Л И  Ц И В И Л Е Н  Н А Д З О Р  Н А Д   

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Прашањето за цивилна контрола на 
разузнавачките служби во Репуб-
лика Македонија е отворено, би-

дејќи не постои политичка волја за нивна 
целосна деполитизација и департизација. 
Сите досегашни обиди за воведување 
граѓанска и демократска контрола врз 
работата на УБК, Агенцијата за разуз на-
вање и врз работата на Военото разуз на-
вање пропаднаа, затоа што партиите од 
власта ги опструираа најавите и акциите 
за нивно контролирање. При тоа, секоја 
од партиите, кои станаа власт, во служ-
бите "уфрлуваа" свои партиски кадри, та-
ка што освен нестручноста на овие лица 
како проблем се појави и функцио ни ра-
њето на паралелен разузнавачки систем, 
кој не е наменет за заштита на нацио нал-
ните државни интереси, туку за потре-
бите на одредени политичари од власта.

Затоа, сега се поставува прашањето: 
дали во рамките на УБК, на Агенцијата за 
разузнавање и на военото разузнавање 
имаме секундарно, односно терцијално 
или разно партиско разузнавање. Тоа 
зна чи, наместо да воспоставиме демо-
крат ска контрола врз работата на разуз-
навачките служби во Р Македонија, ние 
истовремено треба да работиме на соз-
давање законски и политички механизми 
за отстранување на разузнавачите на 
СДСМ, разузнавачите на ВМРО-ДПМНЕ, 
разузнавачите на ДПА, разузнавачите на 
ДУИ, па дури и елиминирање на стран-
ските разузнавачи, кои се инфилтрирани 
во службите во земјава. Значи, дури по-
тоа може да се зборува за уставните, од-
носно за законските механизми на Со-
бранието и на комисиите за контрола на 
работата на македонските разузнавачки 

служби, кои сега некои сакаат да ги пре-
крстат во агенции. Но, за тоа не е дојдено 
време. Имено, лесно е да се промени име-
то на македонските разузнавачки служ-
би, но потешко ќе оди нивната комплетна 
реформа. Затоа, секоја работа или пожар 
се гасне на почеток, а не потоа кога оган 
ќе го зафати целиот систем, особено ако 
станува збор за нивната специфика и 
начинот на прибирање, селектирање и 
анализирање на податоците.  

НОВИТЕ ЗАКАНИ
Собранието не треба да го интересира 

што прават разузнавачите, туку дали тие 
при своите тајни операции ги почитуваат 
Уставот, законите и регулативата. Ова го 
порачуваат експертите од ДЦАФ, од Же-
невскиот центар за демократска кон тро-
ла на вооружените сили.

"Тоа е главна улога на Собранието - 
дали во операциите службите го почи-
туваат законот. Самите детали од акци и-
те, тоа не е работа на законодавниот дом", 
истакна Грегор Зоре, експерт на ДЦАФ 
од Словенија.

Притоа, пратениците немаат право да 
знаат какви информации дознаваат ра-
зуз навачите, но правниците сметаат де-
ка токму тајно собраните информации мо-
жат како докази да се искористат на суд.

"Но, ако се добие судско руво, тоа би 
било драгоцено да се употреби. Вие во-
дите борба со организиран криминал, тоа 
е светски феномен, со тероризам", смета
универзитетскиот професор Никола Ма-
товски.

Собранието има Комисија за надзор 
на службите, но по правило ретко кога 
пред неа се појавуваат првите луѓе на 
УБК или на Агенцијата за разузнавање ко-
ја, пак, е под контрола на претседателот 
на РМ. 

"Постои широко и распространето ве-
рување дека безбедносната политика е 
природна задача на извршната власт, би-
дејќи таа го има потребното знаење и мо-
же брзо да дејствува. Исто така, се смета 
дека Собранието е помалку соодветна 
институција за да се справува со пра ша-
њето за безбедноста, особено поради по-
стапките кои одземаат многу време и 
недостаток на целосен пристап до неоп-
ходната експертиза на информациите", 
оценува пратеникот Влатко Ѓорчев од 
ВМРО-ДПМНЕ. 

Но, како што е случај со секоја по ли-
тичка тема, така и Собранието има на-
чини и механизми да врши увид и надзор 
врз безбедносниот сегмент на извршната 
власт. Тоа особено се истакнува по на-
станите од 11 септември 2001 година.

"Постојат нови предизвици по мирот 
и по меѓународната стабилност. На при-

 НЕ ПОСТОИ МЕТОДОЛОГИЈА КОЈА ЌЕ ГИ КОНТРОЛИРА  НЕ ПОСТОИ МЕТОДОЛОГИЈА КОЈА ЌЕ ГИ КОНТРОЛИРА 
РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ КОИ РАБОТАТ: (ОД ЛЕВО) РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ КОИ РАБОТАТ: (ОД ЛЕВО) 
ПРОФ. НИКОЛА МАТОВСКИ, М-Р АТАНАС КОЗАРЕВ, ГРЕГОР ПРОФ. НИКОЛА МАТОВСКИ, М-Р АТАНАС КОЗАРЕВ, ГРЕГОР 
ЗОРЕ (СТРУЧЊАК НА ДЦАФ), И ПРАТЕНИЦИТЕ ИВАН ЗОРЕ (СТРУЧЊАК НА ДЦАФ), И ПРАТЕНИЦИТЕ ИВАН 
АТАНАСОВСКИ, ЕСАД РАХИЌ, ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ АТАНАСОВСКИ, ЕСАД РАХИЌ, ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ 

Пратеникот Павле 
Трајанов оценува дека се 
битни две прашања: "Прво, 
дали е обезбедена цивилна 
контрола над 
военоразузнавачките или 
чисто разузнавачките 
служби. Второ, дали е 
обезбедена собраниска 
контрола врз овие служби, 
односно дали имаме 
обезбедено силна 
собраниска контрола врз 
работата на овие 
разузнавачки служби".
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НАВАЧИ 
 УВО"

И М А  Л И  Ц И В И Л Е Н  Н А Д З О Р  Н А Д       РА Б О ТАТА  Н А  РА З У З Н А В АЧ К И Т Е  С Л У Ж Б И ?  РА Б О ТАТА  Н А  РА З У З Н А В АЧ К И Т Е  С Л У Ж Б И ?
мер, на Балканот, децениското наслед-
ство од непријателства, незавршениот 
процес на помирување на народите, ет-
ничката и верската нетолеранција и пре-
останатите резерви оружје, можат да ре-
зултираат со реални услови за конфрон-
тација. Од друга страна, пак, сите земји 
во регионот, вклучувајќи ја и Р Маке до-
нија, би можеле да бидат дополнително 
погодени од активностите поврзани со 
меѓународниот тероризам, организи ра-
ниот криминал, нелегалните миграции, 
транзиционите проблеми, како и коруп-
цијата и непријателските активности од 
разни формални и неформални органи-
зации. За успешно справување со овие 
за кани неопходно е засилување на на-
ционалните разузнавачки способности, 
или да бидам уште појасен,  во секој днев-
ниот свет разузнавањето е неопходно за 
секоја земја и за меѓународните органи-
зации, бидејќи безбедноста се третира 
во поширока смисла", вели Ѓорчев до да-

"Но, и покрај тоа што Собранието за-
виси од извршната власт, тоа, исто така, 
врши надзор на активностите на овие 
служби. Есенцијално е прашањето како 
да се прилагоди функционирањето на 
една демократска или недемократска ин-
ституција во рамките на демократијата, 
односно како да се одржува рамнотежа 
меѓу сè поголемите овластувања на ра-
зуз навачките служби и граѓанските чо-
векови права и слободи. Во едно демо-
кратско општество од исклучително го ле-
ма важност е цивилната контрола на ра-
зузнавачкиот сектор, кој е поставена на 
две нивоа. Прво, формалното - кое ги вк лу чу-
ва механизмите на контрола во рам ките 
на политичката сфера, Со бра ние, Вла да, 
шеф на држава и други инсти туции.

Втората е можеби неформална, би деј-
ќи се издигнува како директен продукт 
на цивилното општество и јавното мис-
лење", истакнува пратеникот.

Во РМ постојат низа елементи на еден 
демократски модел на релација Собра-
ние - разузнавачки служби. 

"Во таа смисла треба да се нагласи де-
ка позитивните постигнувања се видливи 
преку правно загарантираниот принцип 
на супремација на демократските избра-
ни цивилни институции, како и тоа дека 
тие имаат елементи на прогрес со тран с-
парентноста на целите на нивното деј-
ствување. Демократскиот надзор над ра-
зузнавачките служби во РМ почна со соз-
давање јасна експлицитна правна рамка, 
според која со одобрение од Собранието 
се формираа македонските безбедносни 
служби: Агенцијата за разузнавање, УБК 
и Военото разузнавање. На тој начин се 
утврдени границите на овластувањата 
на службата, нивните методи и под рач-
јето на работење. Сепак, и по 16 години 
сè уште е рано да се каже дека е по стиг-
ната крајната цел т.е. демократска кон-
тро ла врз разузнавачките служби", за-
клучува Ѓорчев.

ФОРМАЛНА 
КОНТРОЛА

"Во РМ постојат три државни инсти-
туции, кои се занимаваат со разузнавачка 
дејност, односно со собирање и со обра-
ботка на информации и на податоци, 
пред сè, поврзани за откривањето тешки 
случаи на организиран тероризам и 
криминал, но и податоци од политичка, 
воена и од економска природа. Тоа се 
Агенцијата за разузнавање, Военото ра-
зузнавање, кое е во состав на Минис тер-
ството за одбрана,  и УБК, која е во состав 
на МВР. Сигурно не треба да се запостави 
улогата за собирање информации на 
дипломатските претставништва на МНР, 
кои собираат податоци за водење на на-
дворешната политика на секоја држава", 
истакнува пратеникот Павле Трајанов. 

Тој вели дека за него се битни две 
прашања: "Прво, дали е обезбедена ци-
вилна контрола над военоразузнавачките 
или чисто разузнавачките служби; и вто-
ро, дали е обезбедена собраниска кон-
трола врз овие служби?"

Во врска со првата теза Трајанов кон-
статира дека во Уставот пишува дека ми-
нистер за одбрана или министер за вна-
трешни работи не може да биде лице кое 
претходно било припадник на Армијата 
или на полицијата.

"Но, со тоа не се обезбедува цивилна 
контрола над работата на овие служби. 
Системот, механизмите за контрола се 
сло жени, има многу начини како да се 
кон тролира работата на овие инсти ту-
ции, пред сè, да речеме преку нивната об-
врска да работат транспарентно, значи 
да ја информираат јавноста, да ја инфор-
мираат Владата, Собранието, претседа-
телот на државата, за нивните операции, 
или за сè она што е предмет и цел на нив-
на работа. Натаму, со Законот за сло бо-
ден пристап до информации е создадена 
законска можност граѓаните и средствата 
за јавно информирање да добиваат ин-
фор мации за активностите на разуз на-
вач ките служби. Тука не треба да се за-
постави и дејствувањето на невладините 
организации, кои последниве години 
можеби се најактивни во анализирањето 
на активноста на разузнавачките служби 
во целина. Околу втората теза дека Со-
бранието има контрола врз разузна вач-
ките служби, одговорот е да. Но, само врз 
основа на Уставот и на законот се има 
формална контрола. Суштинска кон тро-
ла нема. Тоа е состојбата која можеби ја 
има и во сите други држави, кои про из-
легоа од еден друг систем. Но, не сум си-
гурен дека е обезбедена некоја собра-
ниска контрола и во државите со по го-
лема парламентарна демократија. Да не 
зборуваме за државите со претсе дател-
ски систем кој, исто така, има проблеми 
да воспостави ефективна контрола врз 
работата на службите", вели пратеникот 
Трајанов, ексминистер за внатрешни ра-
боти.

"Инаку, во Собранието на РМ постојат 
две или ако ја вклучите и Анкетната ко-
мисија, има три комисии, кои во со глас-
ност со Уставот, законите и со Деловникот 
имаат можности да остваруваат кон тро-
ла над службите за разузнавање.

Притоа, најголема одговорност има 
Ко мисијата за контрола на работата на 
УБК, како и на Агенцијата за разузнавање. 
Колку што имам информации за работата 
на претходниот собраниски состав, Ко-
мисијата практично не функционирала 
од едноставна причина, бидејќи прет се-
дателот не бил присутен. Но, ниту Вла-
дата иницирала решавање на проблемот, 
а уште помалку тогашното собраниско 
мнозинство дало иницијатива за да про-
функционира Комисијата. На овој начин 
може да се оцени дека не сме имале до-
волна контрола врз работата на разуз на-
вачките служби. Значи, контролата пр-
вен ствено се изведува преку разгле ду ва-
ње на извештаите од работата на служ-
бите, чии извештаи се сувопарни, без 
кон кретни податоци и без конкретни слу-
чаи", укажува Трајанов. 

Според него, проблемот е во тоа што 
не е изградена концепција или мето до-
логија за контролирана, ефикасна и ефек-
тивна контрола врз разузнавачките служби. 

вајќи дека разузнавачките служби, на ре-
кувани безбедносни агенции, се клучна 
компонента на безбедносниот сектор на 
секоја држава.

"Во демократијата службите за разуз-
навање треба да се стремат да бидат 
ефикасни, политички неутрални и да се 
придржуваат до професионалната етика, 
односно да работат во рамките на ус тав-
ните и на законските норми. На тој на-
чин, тие можат да даваат независна ана-
лиза на информациите, кои се однесу ва-
ат на безбедноста на државата и на оп ш-
теството. Новите закани по нацио нал на-
та безбедност, особено по терорис тич-
ките напади по 11 септември, на разуз-
навачките служби им дадоа поголеми 
овластувања од претходните, да ја сле-
дат Интернет комуникацијата, да при-
слуш куваат телефони, да притвораат ли-
ца на подолг период, со цел да се добијат 
повеќе податоци", информира прате ни-
кот Ѓорчев, дообјаснувајќи дека заедно 
со овие механизми се менуваше и ле-
гислативата.

"Генерално е познато дека 
реформите во разузнавачките 
агенции во некоја мерка се во 
зависност од активностите и од 
навиките на овие агенции, кои 
работеле под влијание на прет-
ходните решенија", констатира 
странскиот експерт Грегор Зоре.


