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Резиме

Менаџирањето со кризи во последните години стана една од најдискутираните

теми, како во нашата земја, така и во регионот и пошироко. Темите поврзани со кризи

станаа главни теми во различни научни и политичко-безбедносни кругови, каде сè почесто

се дискутира за изнаоѓање на конкретни и адекватни одговори за справување со

предизвиците и кризите кои им се закануваат на државите.

Во овој теоретско-емпириски труд со наслов ,,Улогата на регионалната соработка

врз менаџирањето на кризи и предизвиците на Република Македонија, горенаведената

проблематика детално се анализира, како во структурниот дел на самиот систем на

менаџирање со кризи на Република Македонија, така и на регионот, се прави компарација

и детектирање на јаки и слаби страни, наведувајќи ги системите на управување со кризи

на Србија, Албанија, Косово и Хрватска, посебно во делот на актуелната мигрантска

криза. За таа цел, со прецизна утврдена методологија се анкетирани 216 испитаници

вработени во институциите и дирекциите за менаџирање на кризите во Република

Македонија, како и во горенаведените балкански земји и со тоа се утврдија ставовите на

овие стручни лица за ефективноста и потенцијалот на регионалната соработка врз

менаџирањето со кризи, при што се утврди една подеднаква пропорција помеѓу

позитивниот, неутралниот и негативниот став на испитаниците за влијанието на

регионалната соработка врз менџирањето со кризи.

Клучни зборови: безбедносен предизвик, кризи, менаџирање со кризи, регионална

соработка.
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Resume

Crisis management in recent years has become one of the most discussed topics, both in

our country and in the region and beyond. Crisis-related topics have become major topics in

various scientific and political-security circles, with increasingly frequent discussions of finding

concrete and adequate answers to address the challenges and crises that threaten states.

In this theoretical-empirical paper entitled "The role of regional cooperation on crisis

management and challenges of the Republic of Macedonia", the above issues are analyzed in

detail in the structural part of the crisis management system of the Republic of Macedonia and

the region, their comparing and detecting strengths and weaknesses by listing crisis management

systems in Serbia, Albania, Kosovo and Croatia, especially in the area of the current migrant

crisis. For this purpose, with precise established methodology, 216 employees in the institutions

and directorates for crisis management in the Republic of Macedonia as well as in the above

mentioned Balkan countries were surveyed and thus the views of these experts on the

effectiveness and potential of regional cooperation on crisis management were determined.

where an equal proportion was established between the positive, neutral, and negative attitudes

of respondents to the impact of regional cooperation on crisis management.

Keywords: security challenge; crises; crisis management; regional cooperation.
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КРАТЕНКИ

ЦУК – Центар со управивање со кризи

НАТО – Северноатлантска алијанса

ЕУ – Европска Унија

ОБСЕ – Организација за безбедност и соработка со Европа

ООН – Организација на Обединети нации

УНМИК – Привремена административна мисија на Обединетите нации на Косово

СРС – Совет за регионална соработка

ЈИЕ – Југоисточна Европа

PСЈИЕ – Советот е оперативен орган на Процесот на соработка во Југоисточна Европа

УК – Управувачки комитет

ГП – Група за процена

РЦУК – Регионални центри за управување со кризи

ГШ – Главен штаб

РШ – Регионални штабови

АРСМ – Армија на Република Северна Македонија

DPPI SEE – Иницијатива за подготвеност и превенција од катастрофи за Југоисточна

Европа

UNDP– United Nations Development Programme

ЦМЕП ЈИЕ – Совет за цивилно-воено планирање на земјите од Југоисточна Европа

УХМР – Управа за хидрометеоролошки работи

ИЗИИС – Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

SEE CMEP – Совет за цивилно-воено планирање во Југоисточна Европа

МО – Министерство за одбрана

МВР– Министерство за внатрешни работи

МЗ – Министерство за здравство

ФРОНТЕКС – Агенција на ЕУ за безбедност на надворешните граници

МАРРИ – Регионалната иницијатива за миграција, азил и бегалци

DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance

UNHCR/IOM – Заштита на бегалци и меѓународна миграција во Западниот Балкан

OOS – Оперативна канцеларија на ситуација



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 5

ДЗС – Дирекција за заштита и спасување

АМЕ – Агенција за справување со кризи

СФРЈ – Социјалистичка Федеративна Република Југославија

ПС – Пакт за стабилност

ЦЕФТА – Централноевропскиот договор за слободна трговија

СЕЦИ – Центар за борба со прекуграничен криминал

SPOC – Иницијатива на Пактот за стабилност против организираниот криминал

SPAI – Регионална антикорупциска иницијатива на Пактот за стабилност

RACVIAC – Регионален центар за помош при верификација и имплементација на

контролата на оружјето

SPSS – Статистички софтвер за социјалните науки
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Вовед

Светот во кој живееме секој ден станува сè понебезбеден. На човекот и на

општеството секојдневно им се закануваат безброј ризици кои го загрозуваат животот и

интегритет на луѓето, а и безбедноста на општеството воопшто. Менаџирањето со ризици

е една од најпотребните активности за спречување или намалување на конфликтните и

кризните ситуации.  Кога сме кај конфликтите и кризите, раното предупредување на

ризикот дава една голема предност во соодветно менаџирање на идните можни конфликти

и кризи. Како есенцијална фаза на менаџирањето на ризиците е запознавањето, поточно

соодветната анализа на ризикот и заканата и воспоставување на соодветна корелација со

заканувачките фактори, како и иницијална процена на ризикот кој ќе биде предизвикан.

Човечкото општество денес, на различни меридијани и на различни нивоа на

општествен и материјален развој, поинакви од традиционалното, вообичаеното или

религиското профилирање и хабитус, реагира различно, а особено има поинаков однос кон

теоријата и практиката на управување со кризи, во смисла на рамнотежа или нерамнотежа.

Притоа, темите поврзани со кризи станаа главни теми во различни научни и политичко-

безбедносни кругови, каде сè почесто се дискутира за изнаоѓање на конкретни и адекватни

одговори за справување со предизвиците и кризите кои им се закануваат на државите.

Со развојот на државите се забележува дека и ризиците и заканите, исто така

еволуирале. Оттука, денес нема веќе безбедни општествени динамики или феномени, т.е.

не може да се најдат држави имуни на ризици или закани и кризи.

Секој ризик, закана или криза независно од што се произведени, како се

манифестирани и какви се нивните последици, првенствено, се општествена категорија.

Секако, изворите на кризата може да бидат различни, изворот воопшто не мора да биде од

човечки фактор и со човечко поттикнување, но луѓето мора да ја препознаваат, спознаваат

и соодветно да реагираат и со неа да живеат, а во тоа живеење нужно е да се ограничи

опасноста од предизвикување уништување, односно да не дојде до уништување на

човекот, неговата општествена и природна средина и неговата микрокосмичка битка, што

покажуваа дека според актуелните глобални тенденции и околности, како и нивната

динамика, точно укажува на нужноста од континуиран и сеопфатен институционален,

нормативен и стручен технолошки  развој и надградба на овој концепт како
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фундаментален дел од системот на националната и колективната безбедност. Сето ова

наведува дека благовременото детектирање, превенирање и санирање на можните кризни

последиците, пред сè е во директна зависност од нивото на институционалната

поставеност и подготвеност за соочување со каквi било кризни ситуации.

Загрозувањето на целокупната сигурност и комплетната безбедност може и мора да

се намалува со координирано воспоставување на организиран одбраnбено-заштитен

систем. Сето тоа покажува дека постои континуирана потреба од делотворен, организиран

и контролиран одговор на појава на ризици, организирано раководење, мерки и

комуникации кои би можеле да бидат вклучени, како колективно така и поединечно во

контрола и елиминација на појава на ризици и опасности. Комплексноста од изнаоѓање на

правилна и целосна имплементација на вклучување на сите субјекти во давањето одговор,

претставува изнаоѓање на решенија како да се надминат проблемите кои настануваат во

поглед на постојната законска регулатива, која во различни контексти, нуди и различни

одговори и решенија.

Оттука произлегува и потребата за еден ефикасен систем на менаџирање со кризи и

предизвици, од каде што, поаѓајќи од фактот дека справувањето со кризна состојба не е и

не може да биде изолиран чин, туку логично надоврзување на сето она што претходи на

планот на подготовки и контрола на постигнатиот степен на подготвеност, ефикасниот

систем на менаџирање со кризи и предизвици пристапува кон создавање на Национална

мрежа за координација и предметно усогласување од значење за системот за управување

со кризи, односно превенцијата на цивилни ризици и опасности и раното предупредување,

справувањето и надминувањето на последиците од цивилни несреќи и катастрофи.

Со цел да изработи единствена процена на ризици и опасности, преку системот за

управување со кризи се пристапува кон обезбедување на податоци кои се однесуваат на

неколкуте фази (превенција, рано предупредување, справување и надминување на

последиците од цивилни ризици и опасности) во системот за управување со кризи, како и

определување на потенцијалните точки со висок ризик.

Притоа, Основните одредби на Законот за управување со кризи ( искажани во три

члена), вообичаено, како што е случај со најголемиот број закони, ја определуваат областа

која се уредува со Законот, односно дефинираат што е систем за управување со кризи, кои
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субјекти учествуваат во овој систем и го определуваат значењето на изразите употребени

во Законот.

Од друга страна пак, базирајќи се од самата природа на кризата и менаџирањето со

кризи, во рамките на продлабочувањето на соработката со земји од поблиското соседство

и ЕУ, односно формирање на мрежа од сродни институции со кои нашиот систем со

менаџирањето со кризи – Центарот за управивање со кризи (ЦУК) од 2005 година се

остварува активна и стабилна меѓународна соработка, Секторот за НАТО и меѓународна

координација реализира и остварува до ден-денес активности за склучување на

меѓународни договори за билатерална соработка за заштита, намалување и ублажување на

последиците од несреќи и катастрофи.1

Дополнително, меѓународниот фактор во Република Македонија го поддржа

процесот на формирањето на ефикасен систем на менаџирање со кризи и согласно

законската надлежност за обезбедување меѓународна соработка и координација во

управувањето со кризи од 2005 година, започна и до ден-денес воспоставува меѓународна

соработка.

Задачите на соработката со соодветни институции од областа на кризниот

менаџмент во соседните земји и земјите членки на НАТО и ЕУ, како и со соодветните

структури во НАТО, ЕУ, ООН, нивните специјализирани агенции, со ОБСЕ, со

меѓународни хуманитарни организации, европски и медитерански земји, се во доменот на

управување со кризи, размена на експертска помош и воспоставување соработка во случај

на тешки несреќи и катастрофи и заеднички вежби. Главни цели на соработките

вклучуваат воспоставување на механизми за меѓународна соработка, регионално

вмрежување и соработка, како и известување и координација во случај на кризна

состојба2.

Фокусот на ова истражување е насочен на менаџирањето на кризи на национално

ниво и на сегментот на регионалната соработка во менаџирање на кризи, ризици и закани,

со една поопширна анализа и во контекст на политичката актуелност и воената криза на

Блискиот Исток како директни или индиректни фактори и извори на хуманитарните кризи

1 Подетално на веб-страницата на ЦУК https://cuk.gov.mk/mk/%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%81.html (21.10.2020)
2 Подетално на https://www.preventionweb.net/files/13371_PriracnikUpravuvanjesokrizi1.pdf 2009 (21.10.2020)
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во земјата и во регионот, а  од друга страна, на импактот на таа соработка врз целиот

систем на менаџирање на хуманитарните кризи.

За да се добие јасна слика за проблематиката на ова истражување, претходно треба

се анализираат актуелните случувања во однос на менаџирањето на кризи на национално

ниво, посебно во однос на мигратската криза, а со тоа фактички ние ќе направиме

анализа за потребата од меѓусебна регионална соработка помеѓу балканските држави, како

и и политиките на Европската Унија и на земјите од источниот блок како последица на

војната во Сирија.
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I. МЕТОДОЛОШКА РАМКА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

1.1 Определување на проблем на истражувањето

Проблем на истражување во овој докторски труд е анализирањето на

карактеристиките и влијанието на регионалната соработка во Западен Балкан во услови на

менаџирање со кризи и начинот на кој регионалната соработка влијае врз менаџирањето

на кризи во Република Македонија.

Регионалната соработка е процес со којшто се воспоставува систем на размена на

помош, искуства и податоци според утврдена структура на стандарди, кои во поглед на

меѓународната соработка  се воспоставува со Организацијата на Обединетите нации,

Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Европската Унија, НАТО, центрите

на други држави, како и со странските амбасади во земјава. Соработката според одреден

протокол се одвива преку државниот систем релевантен за тоа според утврдени протоколи

во самиот закон и документ на соработка и исто така преку Центарот за управување со

кризи каде се соработува и со Меѓународниот комитет на Црвениот крст и со

Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина и

други меѓународни хуманитарни организации. Во согласност со ратификуваните

меѓународни договори, како и врз основа на препораките и насоките на Управувачкиот

комитет и на Групата за процена, во прогласена кризна состојба Центарот за управување

со кризи ја остварува координацијата и со меѓународните организации. Според тоа, во

функција на заштита на интересите на Република Македонија во кризна состојба, по

одлука на Владата, можат да учествуваат и меѓународни организации, институции и

поединци.

Менаџирањето на кризи е релативно нов политички концепт, и е доста

комплициран процес и тежок за менаџирање. Во овој процес  треба да се инфилтрираат

различни субјекти и фактори, како превентивни, така и реактивни за отстранување или

намалување на последиците од различните кризни состојби во светот. Во време на

глобализација, меѓународната соработка е задолжителна бидејќи факторите кои

доведуваат до кризи во најголем број случаи ги надминуваат државните граници. Исто

така и регионалната соработка претставуваа еден мошне успешен модел за надминување
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на кризи и кризните состојби. Ова посебно важи за балканските држави кои, како во

минатото така и денеска, се соочени со различни хуманитарни кризи и конфликти и други

природни непогоди. Имајќи ја предвид определбата на регионот кон интеграционите

процеси, организацијата на кризниот менаџмент оди кон „унифицирање“ или

приближување кон системот на менаџирање со хуманитарните кризи на Европската Унија.

Ако сето ова се сведува на изнаоѓање на еден успешен модел за менаџирање на

хуманитарните кризи, тогаш дефинитивно со аспирациите на Република Македонија за

членство во Европската Унија, ќе може и да се пронајде во еден од најуспешните

системи за управување со хуманитарните кризи во светот.

Република Македонија се соочи со неколку видови кризи, а за ова истражување тоа

ќе биде прикажано преку иториско-хронолошките моменти кои даваат една детална

перцепција за кризите и предизвиците низ кои помина и поминува нашата земја. Да се

потсетиме дека Република Македонија во најголемата криза по Втората светска војна, која

се случи на Европа и во светот, се најде во многу специфична ситуација. Наоѓајќи се на

т.н „балканска рута” на бегалците и мигрантите, Република Македонија е единствена

држава до чија граница доаѓаат бегалци и мигранти од земја членка на ЕУ, па преку наша

територија (територија на држава која не е членка на ЕУ), заминуваат во ЕУ.

Македонското државно и политичко раководство барајќи решение за овој сериозен

безбедносен, економски и хуманитарен предизвик подолго време луташе во барањето на

идеја за спас и решение за кризата. Наоѓајќи се помеѓу „чеканот и наковалната”,

(сопствениот страв за последиците од кризата од една страна и барањата на ЕУ за

справување со кризата, од друга страна) македонското политичко раководство заедно со

институциите одговорни за менаџирање на кризи најнапред се обидуваа да издејствуваат

соработка со Германија, за  потоа да се заврти и кон Австрија и Вишеградската група,

иако притоа строго водеше сметка да не се замери со никој од нив.

Државното раководство и надлежните институции не научија ништо од

неодамнешните случувања по распадот на Југославија, од поранешните вакви и слични

случувања со кои во повеќе наврати беше соочена Република Македонија. Сиве овие

години и искуството зад нас не придонесоа да се изгради ниту краткорочна ниту

долгорочна стратегија за справување со овој вид предизвик, а сето ова најмногу се д олжи

на недоволна и нејасна регионална соработка и координираност.
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Во изминатите 25 години Македонија во повеќе наврати се соочуваше со

сериозните предизвици да се справува со бегалските кризи. Прв пат, тоа беше во текот на

1991 година кога, по настаните во Албанија, околу 1.200 лица од пограничните региони

кон Македонија побараа заштита и истите беа згрижени. Во текот на 1992 година како

држава се погриживме за заштита на 35.000 лица кои побегнаа од кризата и воените

дејства во Босна и Херцеговина. Вториот предизвик за Македонија се случи за време на

Косовската криза во пролетта 1999 година, кога повеќе од 360.000 лица, главно етнички

Албанци побараа и добија меѓународна заштита во Македонија. Третото соочување со

ваква ситуација нашата држава го имаше во текот на воените дејствија на вооружениот

етнички конфликт во 2001 година, со ескалацијата на вооруженото насилството од страна

на вооружени групи, кога беа евидентирани 86.954 внатрешно раселени лица3.

Во оваа четврта по ред бегалско-мигрантска криза повеќе од еден милион бегалци

и мигранти ја користеа територијата на Република Македонија како дел од балканската

рута со цел да стигнат до „ветените“ земји во западна и северна Европа. Иако оваа

бегалско-мигрантска криза за нашата држава имаше и има пред сѐ транзитен карактер,

сепак граѓаните на Република Северна Македонија секојдневно беа директно и

индиректно соочени со евентуалните последици од економски, хуманитарен и

безбедносен карактер.

Соочена со сериозниот наплив на бегалци и мигранти Македонија прогласи кризна

состојба на 19 август 2015 година на дел од територијата на Македонија. Од денешен

аспект се добива впечаток за задоцнета мерка од страна на државното раководство од

причина што претходно се соочивме со серија погрешни процени и задоцнети мерки на

извршната власт кои имаа негативен одраз за повеќе аспекти за нашата држава.

Да се потсетиме на неадекватната и лоша проценка и погрешна политика на

државното раководство во периодот од ноември 2014 до јули 2015 година. Ова

ненавремено и неконзистентно однесување доведе до 30-тина несреќни случаи со

бегалците, вклучително бебиња, жени и деца кои беа усмртени по удар од воз покрај

пругите на Коридорот 10. Во истиот период стотици бегалци беа притворени во

Прифатниот центар за странци во општина Гази Баба - Скопје каде неколку месеци

3 https://fosm.mk/wp-content/uploads/2019/07/25-godini-posvetenost-monografija.pdf Фондација Отворено
Општество-Македонија 2017  (02.02.2020)
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поминуваа во крајно нехумани услови. Поради пренатрупаност на центарот повеќе

невладини организација ја обвинија Македонија за тортура над овие лица. Неколку месеци

подоцна центарот во Гази Баба стана принудно сместување за бегалци што треба да

служат како сведоци во кривични постапки против криумчари и сторители на дела од

омраза.

Затворањето на границите резултираше со насилен и агресивен однос на бегалците

и мигрантите (директно стимулирани и потпомогнати од страна на грчките националисти

и премолчаната согласност на грчките власти), при што во неколку наврати дојде до

физички судири меѓу бегалците и мигрантите со припадниците на македонските

безбедносни сили. Притоа, поради несоодветната реакција на одговорните за пи-ар, како и

на нашата дипломатија, бевме прикажани во лошо светло пред меѓународната и светска

јавност и некоректно беше нарушен имиџот на нашата држава. Од жртви на милитантните

и агресивни бегалци и мигранти, Македонија, но пред сѐ македонските безбедносни сили

беа неправедно обвинети за нехуманост и нечовечност при одбраната на својата држава.

Нашето државно раководство и институциите неефективно се обидуваа да ѝ

покажат на меѓународната и светска јавност дека секојдневно се соочуваме со обиди за

нелегално влегување во Македонија, со оштетување на државниот и приватниот имот, за

употребата на фалсификувани пасоши и насилни акти против безбедносните сили на

граничната линија од страна на овие лица. Се поставува прашањето на што се должи ова?

На немањето на капацитет, знаење, храброст, тактика, однос со медиуми или на немањето

на доволна координација и проток на информации на релација дипломатија – највисоко

државно раководство. А пак, од друга страна, Европската Унија со сите дипломатски сили

и потоа и со техничка поддршка издејствуваа  Република Македонија, која не е членка на

ЕУ, бранејќи ги своите граници да ги брани и границите на самата Европска Унија.

Нашето државно раководство и дипломатијата мораа сериозно да побараат од ЕУ

одговор на две прашања. Прво, како можеа Турција да ја подигне цената за својата

соработка со ЕУ за бегалската криза и да добие 6 милијарди евра, визна либерализација и

други бенефити, иако на сите им беше јасно дека бегалците и мигрантите намерно се

пропуштаа од безбедносните сили на Турција во земјите од ЕУ и Западен Балкан. И второ,

како Грција, која само ги пренасочуваше бегалците од своја на туѓа територија и притоа не

покажа грам хуманост, да добие уште 700 милиони евра од ЕУ? Наспроти овие држави,
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Македонија не успеа да ги искористи механизмите кои ѝ стојат на располагање и не доби

соодветна валоризација за својата несомнено позитивна улога во овој процес.

Наместо да бидеме агресивни и убедливи во објавувањето на нашите аргументи и

последиците кои ги претрпевме бранејќи ја Европа од бегалците и мигрантите и

дипломатски да се обидеме да издејствуваме покривање на нашите потрошени 25 милиони

евра за справување со кризата, нашето државно раководство и дипломатијата одбраа

агресивна вербална и недоволно аргументирана политика. Политика на напад кон ЕУ,

која, за жал, ни се врати како бумеранг. Одговорот на ЕУ беше брз, жесток и аргуметиран,

а капак на сѐ беше навредата, односно пораката дека тие не даваат пари на банкарски

сметки на Владата4!

Очигледно, на дел од европските лидери не им беше важно тоа што Република

Македонија се соочува со кревки меѓуетнички одоси и деликатен етнички и верски баланс

и дека сѐ уште се прават напори за градење на граѓанско општество, како и фактот дека

државата повеќе од една година ја тресе најголемата државна и политичка криза

(вооружениот конфликт во 2001) од моментот на прогласувањето на нејзината

самостојност и сувереност.

Нефункционален ситем за справување со бегалско-мигрантска криза, непостоење

на единствен европски систем за управување со границите на ЕУ, немање капацитет за

лидерство во координација и менаџирање на актуелните проблеми, некоординираност,

различен пристап кон проблемот, недостатокот на заемна доверба помеѓу земјите членки

на ЕУ, недоследна политика на Унијата, како и нејзиниот циничен и непринципиелен

однос кон земјите од Западен Балкан се основни обележја и карактеристики на ЕУ за

време на справувањето со најголемата криза по Втората светска војна која го зафати

европскиот континент во текот на 2014-2016 година5.

Несериозниот пристап на ЕУ на почетокот на самата криза, сите пропусти и

недоследности на ЕУ, како обидот на ЕУ преку Македонија и други балкански земји да ги

брани своите граници, со други зборови ,,бранејќи ги границите надвор од своите

граници“, немањето јасна политика за мигранти и неподготвеноста за таква потенцијална

4 Подетално на страната на МТСП, пристапено на http://www.mtsp.gov.mk/fevruari-2017-ns_article-
rabotilnicata-na-tema-nauceni-lekcii-i-odgovor-na-humanitarni-potrebi-vo-begalskata-i-migrantska-kri.nspx
(02.02.2020)
5 Исто, на страната на МТСП (02.02.2020)
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криза, ја исфрлија на површина и неподготвеноста на Македонија, како од аспект на

ресурси, така и од аспект на немање стратегија за справување со вакви предизвици.

Неможноста и непостоењето на координација и соработка со јужниот сосед членка на ЕУ,

дополнително ја доведе нашата држава состојбите да ги следи посредно и постфестум, но

истовремено и да ги трпи последиците од овие случувања.

Во оваа бегалско-мигрантска криза Република Северна Македонија е жртва, но и

колатерална штета на бројните субјективни и објективни пропусти, грешки и политики на

ЕУ и на македонското политичко раководство, како што беше неспремноста за вакви

кризи, иако Македонија имала такви и слични искуства, немање на јасна легислатива за

мигранти и за транзитни центри, немање доволен капацитет на транзитни центри, слабата

инфраструктура на самите граници (во последен момент да се градат и инсталираат

,,ѕидови“ итн. Нашата држава беше и сѐ уште е соочена со опасноста бранот бегалци да

предизвика сериозна безбедносна и хуманитарна криза иако трговските, еколошките, па и

хуманитарните и верско-политички импликации секојдневно ги чувствуваат граѓаните на

нашата држава.

Врз основа на горенаведените хронолошки настани во Република Македонија,

прашањата кои произлегуваат за потребите на оваа истражување се:

Каква и на кое ниво е ефикасноста на организационата поставеност на системот за

менаџирање на кризи во Република Македонија, дали е ефикасен постоечкиот систем за

менаџирање со кризи на Република Македонија, да се утврди дали правилно и навремено

се реагира во кризни состојби, да се види што треба да се направи за да се подобри

ефикасноста на кризниот менаџмент, да се процени влијанието на улогата на регионалната

соработка врз менаџирањето на кризи во Република Македонија, да се процени

ефикасноста на улогата на регионалната соработка врз безбедносната превенција во

Република Македонија, како и врз системот за рано предупредување, врз менаџирањето на

кризи во државите од регионот, да се одредат потешкотиите и пречките кои произлегуваат

од улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи во Република

Македонија. Од друга страна, какви се постојните уставни и законски решенија и

правните механизми со кои се уредува областа за менаџирање на хуманитарните кризи

итн.
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1.2 Определување на предметот на истражувањето

Предмет на ова истражување е анализа на регионалната соработка и нејзиното

влијание врз системот за менаџирање со кризи во Република Македонија и можностите за

негово унапредување. Се проучуваат механизмите за откривање и превенирање на

ризиците кои доведуваат до кризи, како и предлози и препораки за унапредување и

развивање на овој систем преку регионалната соработка и позитивните искуства од

земјите во регионот, но и со други меѓународни фактори и институции. Во ова

истражување е опфатена и теоретска обработка на менаџирањето со хуманитарните кризи

преку соодветното дефинирање и анализа на овој поим и феномен.

Посебно внимание е посветено и на превенцијата од кризи, како еден ефикасен

механизам за соодветно менаџирање на истите. Во докторскиот труд се анализираат исто

така и системите за менаџирање со хуманитарните кризи на земјите од регионот и се

презентираат стандарди и механизми кои се практикуваат од меѓународни субјекти како

што се НАТО и ЕУ.

Во времето на интеграциите и глобализацијата, регионалната соработка е повеќе од

задолжителна. Механизмот на интеграциите може да се разбере како еден систем кој не

може да функционира на соодветен начин ако нема соодветен регионален развој.

Така, и во сферата на менаџирањето со кризи, регионите треба да соработуваат за

подигнување на системот на сите земји и фактори на соодветно ниво, со цел поуспешно

менаџирање на хуманитарните кризи. Во нашиот случај ќе го обработиме и анализираме

нивото на ефикасност и уредување на системот на менаџирање со кризи на соседните

балкански земји како Албанија, Србија, Косово и Хрватска.

Поради фактот на насоченоста на Република Македонија кон Европската Унија и

аспирациите и членството во НАТО пактот (на 27 март 2020 година, Република Северна

Македонија стана 30 членка на НАТО – Алијансата), овој докторски труд ни овозможуваа,

нормално по логичкиот истражувачки тек да се анализираат состојбите и соработките со

овие горенаведени земји од регионот, треба да се напомене фактот дека Албанија и
Хрватска веќе се дел од НАТО алијансата и затоа се двете земји со кои едноставно е

неопходна и неизбежна соработка на Република Македонија на ова поле заради

аспирациите на Република Македонија, но и заради стабилноста и одржливоста на
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соработката што можат овие две земји членки на НАТО алијансата да ни ја пружат. Исто

така вреди да се напомене и фактот дека Хрватска како земја членка на Европската Унија,

исто така може да ни овозможи директна соработка и поддршка од ЕУ.

Од друга страна, Србија е исто така земја со аспирации кон Европската Унија и

Нато и неспорен е  фактот дека постои геостратешка поврзаност на Република Северна

Македонија со оваа земја, како главна рута кон Европа,  од што произлегува и

неопходната соработка на Македонија со Србија. Косово, иако е нова балканска држава,

во оваа земја сè уште е присутен легислативниот систем на Обединетите нации преку

УНМИК и соработката на Република Македонија со Косово е директен показател дека

Македонија соработува со ОН и како членка, но и како поддржувач на хуманите политики

на ОН.

Во другиот дел од трудот главниот акцент ќе се стави на регионалната соработка

помеѓу балканските држави, поточно формата, нивоата и начините на соработка во

сферата на кризниот менаџмент на земјите од регионот, како и анализа на позитивните и

негативните елементи на истите кои соодветно ќе придонесуваат за унапредување на

системот на менаџирање со кризи.

На крај следи анализа на системот за менаџирање со кризи на Република Македонија, како

и предизвиците кои ѝ се закануваат на нашата држава од аспект на безбедноста, како и

презентирање на системот на менаџирање со кризите во Република Македонија,

вклучувајќи ги историските аспекти, предизвиците, како и перспективите.

Во последно време во Република Македонија од аспект на менаџирањето со кризи е

забележан еден значаен напредок. Оваа сфера е значајно развивана и збогатена со

соодбетна литература на македонски  и други регионални јазици. Слична проблематика

со нашата тема е обработена во книгата на професорот Александар Дончев, „Кризен

менаџмент“. Во оваа книга Дончев дава  приказ на клучните поими и концепти кои се

поврзани со безбедноста и кризниот менаџмент, влијанието на технологијата и новите

безбедносни предизвици, фазите на заканите и нивната анализа. Во книгата, исто така е

претставена  јасна слика за регионалните безбедносни системи и системи на кризниот

менаџмент во земјите од Балканскиот регион и пошироко. Како дополнување, во

докторскиот труд ќе се направи анализа и компарација на системите на неколкуте земји од

регионот (како на пр. Албанија, Хрватска, Косово, Србија, итн).
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Друга значајна книга од овој аспект е книгата „Менаџирање со ризици“ од проф. д-

р Лидија Георгиева. Георгиева во оваа книга ги анализира ризиците и заканите, како и

нивното соодветно менаџирање со цел да не дојде до насилни конфликти. Во книгата на

професорката Георгиева, исто така се прикажани и безбедносните фактори и

безбедносното опкружување на Република Северна Македонија.

Подетална анализа  за менџирањето со кризи, хуманата безбедност и хуманите

кризи може да се најде во делата на  професор д-р Марина Митревска, во книгите

,,Кризен менаџмент,, ,,Концепт за хумана безбедност“, ,,Човекова безбедност во 21 век“ и

ред други дела и записи од богатиот опус на д-р Марина Митревска, особено во ова

специфично истражувачко поле на управувањето со кризи и хумана безбедност.

Досега спроведените истражувања во оваа област даваат голем придонес за

разбирање на потребата на соодветен систем за превенција од хуманитарни кризи, меѓутоа

повеќе од очигледна е неопходноста од понатамошно детално разработување на

актуелната состојба со кризниот менаџмент во Република Северна Македонија.

1.3 Дефинирање на клучните поими на трудот

Во текот на истражувањето за докторската теза се употребени следните поимни

категории: хумана безбедност, безбедносна состојба, хуманитарен безбедносен

предизвик, хуманиатрна безбедносна превенција, превенција, криза, менаџмент, рано

предупредување, Совет за регионална соработка, реформи во безбедносен сектор, хумана

криза.

 Хумана безбедност – динамична, комплексна и мултидимензионална категорија

која е присутна во целокупното опкружување на општественото живеење на

луѓето, во отсуство на надворешното и внатрешното загрозување.

,,Од исклучително значење е да се сфати дека безбедноста, меѓу другото, опфаќа

заштита и на општеството и на индивидуите, не само од традиционалните

форми (како на пр. агресија), туку и од внатрешното насилство“ (Митревска М.,

(2004): 137).

Семантички зборот безбедност  различно се сваќа и толкува. „Безбедноста е

состојба која се однесува на светот, континентот, регионот, националната држава и
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во неа на вредносниот систем (основниот национален капитал) природата; човекот;

човековите творби; културното наследство; културата; парите; институциите и

слично. Безбедносната состојба може да биде: одлична, добра, сложена, сложена со

можност да се влоши; лоша и нејасна. За да се утврди каква е безбедносната

состојба се изготвува безбедносна проценка. Тоа е документ во кој што се

содржани проверени и релевнтни факти врз основа на кои се носи заклучок каква е

безбедносната состојба во поглед на:

- ризиците, заканите, загрозувањата или непосредните напади на некое добро

(вредност) и

- способноста на безбедносниот систем да може да ги превенира, детектира,

проценува и ги открива факторите кои ја загрозуваат безбедноста и го

дестабилизираат безбедносниот стабилитет”.

 Безбедносна состојба - претставува комплексен феномен кој дава преглед на

обемот и интензитетот на повеќе елементи на загрозување на националната

безбедност (опасности, ризици и предизвици), кои во одредено време поединечно

или комбинирано влијаат врз безбедноста на граѓаните, заедницата или на

конкретен предмет на загрозување и на државата. Безбедносната состојба ја

сочинуваат повеќе фактори или индикатори. Тие покажуваат каква е безбедносната

состојба во однос на прашањата поврзани со јавниот ред и мир, динамиката на

криминалот (која влијае врз личната безбедност, на сигурноста на стекнатите

материјални добра на граѓаните и на општествениот имот), влијанието на

странските елементи врз внатрешната безбедност, заканите кои произлегуваат од

екстремистичките организации, развојот на безбедносните случувања во регионот

и во светот, меѓународните односи на земјата и други. Безбедносната состојба на

Република Северна Македонија е резултат на односите во општеството кои во

основа ги имаат случувањата во историјата, динамиката на општествениот развој,

односите внатре во државата (помеѓу граѓаните и политичките субјекти), односите

со соседите и карактеристиките на општата безбедносна состојба во Европа.

 Хуманитарен безбедносен предизвик - Во време на глобална поврзаност помеѓу

државите во која е изразена потребата за поголема (општа) интеграција на Европа,

невозможно е некоја европска држава да гради самостоен и изолиран пристап во
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однос на хуманитарни безбедносни прашања. Затоа, хуманитарните безбедносни

предизвици и заканите со кои се соочува државата се во корелација со внатрешните

и надворешните случувања, како клучни параметри за дефинирање на

безбедносната состојба во државата. Во тој контекст, Ал-Родхан идентификува 11

предизвици за хуманата безбедност во динамичниот и меѓусебно зависниот свет

(Al-Rodhan 2008): 1.  Менување на глобалните структури на моќта, пропаѓање на

државите и регионалните конфликти. 2.  Безбедносни импликации на порастот на

населението, од миграцијата и од бегалските кризи. 3.  Информатичка револуција и

национална безбедност. 4.Трансцивилизациски интеракции. 5.Растечката

економска поделба и енергетската безбедност. 6.  Транснационалниот организиран

криминал. 7.  Недржавните актери, тероризмот и асиметричното војување. 8.

Пролиферацијата. 9.  Приватизација на безбедноста. 10.  Здравје, болести и

биосигурноста. 11.  Безбедност на животната средина.

 Хуманитарна безбедносна превенција – е изведен од општиот поим превенција

(preventio –lat.); превентива –проактивно дејствување. Има значење на спротивно

дејствување од репресијата- пресретнување, попречување на некое зло или друг вид

деструкција којашто ако не се попречи може да се случи. Хуманитарната

безбедносна превенција сфатена како пресретнување, предупредување на

престапот, значи примена на сите можни мерки кои имаат  цел да ги намалат

обемот и тежината на хуманитарната криза и другите зaгрозувачки појави,

преку ограничување на приликите и другите услови кои ѝ погодуваат на самата

криза.

 Превенција – од семантички аспект превенција значи пресретнување,

попречување на некоја појава со која можела да  се загрози безбедноста, односно да

се наруши безбедносниот стабилитет на некое општо или индивидуално добро

(вредност) и е активност за спречување на настанување,  контрола и справување со

кризна состојба. Во правна и социолошка смисла, безбедносната превенција како

безбедносна мерка и метод на работа, претставува облик на општествена реакција,

планска и координирана активност на општествените субјекти и државните органи

на предупредување (пресретнување) на противправните однесувања и латентните
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престапи кои можеле да се случат како тешки облици на прекршоци или кривични

дела.

 Закана – опасност за која постои висока веројатност дека ќе се случи и ќе

предизвика последици; во оваа проблематика се работи за безбедносна закана и тоа

надворешна или внатрешна закана, која како појава треба да се детектира на време

со сите методи и начини кои произлегуваат од самата легислатива на Република

Северна Македонија во согласност со регулативата и прописите што ги налага

целовкупниот безбедносен систем на Република Северна Македонија.

 Криза – напната конфронтација меѓу вооружените сили кои се мобилизирани и

подготвени да бидат употребени во повремени борби од ниско ниво, но кои не

употребуваат позначајна сила; исто така, кризата е состојба во која се бараат

решенија или солуции за надминување на истата, вокоја се вклучени две или

повеќе страни. Самата криза произведува и странични појави од негативен

карактер кои со тек на времетраењето на самата криза едноставно го уништуваат

општеството во основа.

 Конфликт – облик на однесување на поединци или групи во организација во која

доминираат несогласувањата, спротивставувањата и судирите, при што поединците

или организациските единици работат едни против други; исто така и во самиот

конфликт се бараат решенија за прекин на самиот конфликт, но треба да се нагласи

дека ниедна страна не сака да испадне губитник, така што главната основа на

решавање на конфликтот е во задоволување на страните во самиот конфликт.

 Менаџмент – процес на планирање, организирање, поттикнување, координирање,

насочување и контролирање, којшто се остварува преку неговите три основни дела:

ресурси, функции и цели; карактерот и структирираноста на менџментот зависат од

самата природа на тоа што се менаџира. Самиот поим криза е комплексна и жива

материја која бара комплексен менаџмент и структурираност на сите нивоа на

општествниот државен систем.

 Рано предупредување – превентивно ангажирање во најраните фази на

потенциалниот конфликт или криза за да се спречи или да се намали неговата

деструктивна фаза. Раното предупредување е фаза во која се детектираат заканите

како што објаснивме погоре, со моментот на евидентирање на најмала закана за
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безбедноста на кое било ниво на државниот систем и резултира со некоја мерка за

спречување и санирање на самата закана и импактот од самата закана или сето ова

се дефинира како рано предупредување.

 Совет за регионална соработка - Советот за регионална соработка (СРС)

официјално е основан на 27 февруари 2008 година, како наследник на Пактот за

стабилност за Југоисточна Европа. Советот е оперативен орган на Процесот на

соработка во Југоисточна Европа (PСЈИЕ) и претставува централна точка за

регионална соработка. Исто така, делува и како форум за перманентно присуство

на меѓународната заедница ангажирана во регионот. Советот се фокусира на

регионалната соработка на подрачјето на Југоисточна Европа (ЈИЕ) преку рамка на

регионална сопственост и водство којашто, исто така, ги поддржува европските и

евроатланските интеграции. Клучната улога на Советот е подготовка и

координирање на развојни проекти и создавање политичка клима што ќе овозможи

севкупен економски и социјален напредок во ЈИЕ, во полза на луѓето од регионот.

Работата на СРС е насочена на пет приоритетни области:

- eкономски и социјален развој;

- инфраструктура и енергетика;

- правда и внатрешни работи;

- соработка во областа на безбедноста;

- градење човечки капитал и парламентарна соработка.

 Реформи во безбедносен сектор - мислиме на реформите кои треба да се

спроведат во државните институции надлежни за безбедностa на државата, со

крајна цел да се добие безбедна држава и легитимна власт . Во оваа насока

потребно е да се изврши дефинирање на современите асиметрични закани по кои

ќе се врши реформирање на безбедносниот сектор.

 Хумана криза е ситуација во која се загрозуваат основните потреби и права на

луѓето од природни катастрофи, социо-економски непогоди, воени случувања или

политички кризи.
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1.4 Цели и задачи на истражувањето

Со помош на научно-истражувачките методи кои се применати при реализација на

истражувањето се овозможува анализа на актуелните состојби, како и на проблемите со

кои се соочува постојниот систем за менаџирање на кризи. На тој начин се прави обид за

изнаоѓање на подобри и поефикасни начини за реализирање на целите кои се сака да се

постигнат, како и навремена и ефикасна превенција на кризи. Во таа насока би ги

споменале и останатите цели кои прозилегуваат од истражувањето а се во корелација со

генералната цел:

 да се утврди ефикасноста на организационата поставеност на системот за

менаџирање на кризи во Република Македонија;

 да се види дали е ефикасен постојниот систем за менаџирање со кризи на

Република Македонија;

 да се утврди квалитетот на реагирањето во кризни состојби;

 да се види што треба да се направи за да се подобри ефикасноста на кризниот

менаџмент;

 да се процени влијанието на улогата на регионалната соработка врз менаџирањето

на кризи во Република Македонија;

 да се процени ефикасноста на улогата на регионалната соработка врз системот на

менаџирање со кризи и превенција во Република Македонија;

 да се процени влијанието на улогата на регионалната соработка врз менаџирањето

на кризи во државите од регионот;

 да се види ефикасноста на детектирање на безбедностните закани од самата улога

на регионалната соработка околу менаџирање на кризи;

 да се одредат потешкотиите и пречките кои произлегуваат од улогата на

регионалната соработка врз менаџирањето на кризи во Република Македонија.

Од самиот тек на истражувањето се поставија и главните задачи на оваа истражување кои

налагаа:

 да се проучат постоечките уставни и законски решенија и правните механизми со

кое се уредува оваа област за менаџирање на хуманитарните кризи;
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 да се констатираат проблемите со кои најчесто се сочува кризниот менаџмент во

Република Македонија;

 да се наведе начинот и процесот како улогата на регионалната соработка влијае или

не влијае врз ефикасноста на менаџирањето со кризи;

 со компарација да се опише импактот на улогата на регионалната соработка врз

менаџирањето на кризи во Република Македонија и земјите од регионот.

1.5 Хипотези на истражувањето

Врз основа на општиот пристап на проблемот и врз основа на веќе поставените цели на

истражување, ја поставивме следната

Генерална хипотеза:

Улогата на регионалната соработка значајно влијае врз менаџирањето на

хуманитарните кризи и е предизвик за справување со предизвиците во Република

Македонија.

Покрај општата хипотеза, за потребите на истражувањето беа определени и следните

Посебни хипотези:

 Организационата поставеност на системот за менџирање успешно се справува

со безбедносните кризи.

 Организационата поставеност на системот за менаџирање правилно и

навремено  реагира во кризни состојби.

 Регионалната соработка ја зголемува ефикасноста на организационата

поставеност на системот за менаџирање со кризи во Република Македонија.

 Регионалната соработка ефикасно влијае врз безбедносната превенција во

Република Македонија.

 Регионалната соработка, исто така ефикасно влијае врз системот за рано

предупредување во Република Македонија.
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 Регионалната соработка е еден од главните позитивни фактори кој придонесува

во хармонизирањето на системите на делување, како и унапредување на

различните општества низ светот.

 Продлабочената соработка на Република Македонија со земјите од регионот,  ќе

придонесе за полесно и поефикасно менаџирање со кризите.

1.6 Научна и општествена оправданост на истражувањето

1.6.1 Научна оправданост на истражувањето
Со спроведувањето на ова истражување сметам дека не само што би се создала слика

за тоа колкава е потребата од постоење на ефикасен кризен менаџмент, како и колкави се

придобивките од негово ефикасно функционирање.

Од друга страна пак, со крајниот исход и резултатите од квантитативните анализи од

истражувањето се добиваат релевантни и објективни констатации за самата улога на

регионалната соработка врз менаџирањето на безбедносните кризи во Република Македонија

и самите држави во регионот.Исто така, овие констатации кои произлегуваат од

квантитативните анализи се и појдовни научни точки за понатамошни научни анализи и

истражувања бидејќи се работи за истражување на специфична правна и социо-политичка

материја, која зависи од многу општествени фактори од сите полиња, почнувајќи од психо-

социјалните движења кај самиот граѓанин, па до самата организацина поставеност на

системот.

Обемната анализа на концепциската и организациската поставеност на системот за

менаџирање на кризи верувам дека отвори многу дилеми и несогласувања со досегашните

ставови и мислења од самите стручни лица и еминентни професори од оваа област, но сето

ова најверојатно ќе биде во полза на зајакнување на самата истражувачка динамика. Исто

така, со опишувањето на некои проблематики во самиот вовед на овој елаборат како дилеми и

полиња отворени за истражување, произлегуваат и  целите и задачите на ова истражување, па

се надевам дека со крајните констатации и заклучоци од ова истражување ќе се придонесе за

зцврствување или отворање на нов истражувачки предизвик во оваа проблематика. Што

секако е  значајно и атрактивно во овие безбедносно сензитивни времиња.
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Овој докторски труд главно е поткрепен со податоци од примарни извори и анализа на

теоретски концепти, емпириски податоци, како и компаративни анализи. Поаѓајќи од фактот

дека постојат голем број на научници кои се занимаваат со овој проблем,  истовремено ова

покажува дека овој проблем се гледа и истражува од неколку гледишта.

Од различни истражувачки центри и голем број на истражувачи и научници, се

направени голем број на студии и истражувања. Преку анализа на истите податоци, но и

преку компаративниот метод ги прилагодивме и ги користиме за обработка на овој труд, било

тоа да се теоретски или научни истражувања, книги, анализи, статистички податоци итн. Врз

основа на тоа, за полесно користење на истите и за полесно достигнување до посакуваната

цел, во ваквите случаи ќе го користиме аналитичкиот метод.

1.6.2 Општествена оправданост на истражувањето
Општествениот придонес на нашето истражување се согледува во делот на

адекватна и практична примена на научните сознанија кои се сублимирани како резултат

од спроведената анализа на состојбите со менаџментот на кризи.

Соодветното менаџирање на хуманитарните кризи, ако не на директен, на

индиректен начин нè води кон поквалитетен живот. Ова се мисли кога се зема предвид

кризата не само како безбедносна закана, туку како општествен феномен. Се надеваме

дека со овој труд ќе се придонесе во пополнување на една мала празнина во научниот

океан и ќе отвориме можност и други колеги и истражувачи да ја надополнуваат, но и да

ги критикуваат тезите кои ги презентираме во овој труд.

Анализата има свој дополнителен придонес и во поглед на поширокото

опкружување на Република Македонија бидејќи се анализираат состојбите во регионот и

надвор од границите на Република Македонија. На тој начин се понуди еден компаративен

преглед на кризите и менаџирањето во различни држави. Целта на преземениот пристап е

да се најде што поадекватно решение и поадекватни методи за уредување и

функционирање на системите за менаџирање со кризи.

Процесот со менаџирање со хуманиатарните кризи е еден доста комплициран

процес и тежок за менаџирање. Во овој процес треба да се инфилтрираат различни

субјекти и фактори, како превентивни така и реактивни, за отстранување или намалување

на последиците од различните кризни состојби во светот. Во време на глобализација,
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меѓународната соработка е задолжителна, бидејќи факторите кои доведуваат до кризи во

најголем број случаи ги надминуваат државните граници. Исто така и регионалната

соработка претставуваа еден мошне успешен модел за надминување на хуманитарните

кризи и кризните состојби. Ова посебно важи за балканските држави кои како во минатото

така и денеска се соочени со различни хуманитарни кризи и конфликти и други природни

непогоди. Имајќи ја предвид определбата на регионот кон интеграционите процеси,

организацијата на кризниот менаџмент оди кон „унифицирање“ или приближување кон

системот на менаџирање со хуманитарните кризи на Европската Унија. Ако сето ова се

сведува на изнаоѓањето на еден успешен модел за менаџирање на хуманитарните кризи,

тогаш дефинитивно со аспирациите на Република Македонија кон Европската Унија како

земја членка ќе се пронајде и еден од најуспешните системи за управување со

хуманитарните кризи во светот.
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II. УПРАВУВАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ СО РИЗИЦИ

2.1 Концепција на ризици, нивно менаџирање и рано предупредување

Со самото постоење и појавување на ризиците, заканите и кризите во едно

општество, тоа претставува загрозување на неговите витални функции и вредности. Во

почетокот загрозувањата биле насочени директно кон опстанокот на општеството, а

подоцна се појавувале и преку загрозувањата на општествено - економскиот и културен

развој, така што и природата на ризиците се менува. Имено, не постои општество кое не

било изложено на некој вид на загрозување, во прашање е само обликот и интензитетот на

манифестација на самите закани и ризици.

Денешните заканите не познаваат граници и затоа е потребен еден „многу

покоординиран одговор и стратегија за менаџирање која ги надминува капацитетите на

исклучиво военото менаџирање на кризите“6. Во врска со тоа, кризниот менаџмент е

силно поврзан со координирано делување на севкупниот безбедносен сектор, навременото

запознавање на ризикот, како и соодветниот навремен одговор за кризата.  Освен ова,

потребни се и адекватно формулирана стратегија, ресурси за менаџирање на ризиците,

обезбедување на нормативна легитимност и политичка поддршка.

Запознавање на ризиците е еден концепт кој се поткрепува со една низа на фази и

анализа на феномени кои придонесуваат кон спречување на избувнувањето,

зголемувањето или претворањето на тој ризик во насилен конфликт или криза. Во овој

труд ќе направиме еден приказ на ризиците, нивното менаџирање и нивна процена, потоа

значењето на раното предупредување на ризиците во превенција на конфликтите и

кризите, и анализа на ризиците кои доведуваат до конфликт и криза.

Во денешницата ниту една човекова активност не е имуна на ризик, а ниту ризикот

некогаш може да се елиминира целосно. Ризикот единствено може да се редуцира до

одредено ниво. Менаџирањето на ризиците е идентификување, процена и

приоритетизација на ризиците  проследено со координирана и економска апликација на

6 Митревска, Марина. Кризен менаџмент, Филозофски факултет, Скопје 2008, стр. 11
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сите ресурси за намалување, мониторирање и контрола на веројатноста7 и влијанието од

несреќни настани.

Џејмс Гордон (James A. Gordon) наведува неколку дефиниции околу проценувањето и

менаџирањето на ризикот и тоа:

 Ризикот е веројатност дека може да се случи повреда од страна на идентификувана

опасност;

 Анализата на ризикот е процес на евалуација на фреквенциите (зачестеноста) и

последиците на ризикот;

 Контрола на ризикот е употреба на методи за да се редуцира фреквенцијата на

појавувањето или да се намалат последиците од опасноста;

 Менаџирањето на ризикот е процес на секојдневно донесување на одлуки во однос

на идентификуваната опасност и вклучувањето на сите практични и разумни мерки

да се минимизира влијанието на опасноста.8

Процената на ризиците претставува еден двоен процес, каде од една страна треба да се

идентификуваат можните опасности за субјектот, а од друга страна да се процени нивната

ранливост во однос на тие опасности. Процената се врши во неколку фази и тоа:

 Идентификување на опасности (дали се тие внатрешни, надворешни, природни,

технолошки, воени и сл.).

 Анализа на ранливоста (се врши процената на влијанието на одредена опасност

врз субјектот, но и врз целокупниот систем на управување со кризи).

 Процена на влијанието (се прави од неколку аспекти, социјален, политички,

економски, и др.).

 Намалување на ризикот (воспоставувањето на одредени правила со кои ќе се

намали ризикот9.

7 Hubbard, Douglas. The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It. John Wiley & Sons. 2009
стр. 46
8 James A. Gordon. Risk assessment and Management in Local Government Emergency: Planning Institute for
Catastrofic Loss Reduction, 2001 (ЈЗУ Републички Завод за Здравствена Заштита ,,Ризик и Анализа и
Ризикот,, Скопје 2008 стр. 38)
9 Георгиева, Лидија. Менаџирање на ризици, Филозофски Факултет, Скопје, 2006, стр. 140
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Додека главната цел кај менаџирањето на ризиците е да се намали ризикот, ова во себе

опфаќа и елиминирање на опасноста, намалување на последиците и проширувањето на

ризикот.

Раното предупредување на ризиците игра значајна улога во превенцијата на

конфликтите, или нивното намалување во контекст потенцијалната штета10. Во теоријата

се познати неколку предуслови кои се именуваат како потенцијални ситуации кои

доведуваат до појавување на конфликти, а тоа се: политичката нестабилност,

дистрибуцијата на оружје, конфликти за природни ресурси, внатрешни конфликти,

геноцид, масовно кршење на човековите права, колапс на држави, кризи за храна,

бегалски кризи и внатрешно раселување11. Има случаи и ситуации кога овие форми се

појавуваат како комбинирани во одредени ситуации, што уште повеќе го зголемува

ризикот за појава на конфликти во конкретна држава, а исто така голема е веројатноста

истиот да прерасне во надворешен конфликт.

Кога различни субјекти, било тоа да се држави, меѓународни институции или други

субјекти, планираат да се заштитат или да се подготват за можно соочување со одреден

конфликт, најпрвин треба се направи анализа, која ќе ги идентификува „изворите на

заканите, мотивите, целите и објектите на конфликтот, „веројатноста да се случат

непријателски активности против некој национален имот или група имоти“ т.е. да се

реализира заканата и иницијална процена на ризикот кој би можел да биде

предизвикуван“12. Така што, анализата на ризиците е едно од главните средства кои

помагаат во одбегнувањето на најлошите последици. Освен тоа, анализата на заканите

вклучува и идентификување на:

 изворите на заканата, т.е. потенцијалните непријатели;

 критичните делови од имотот кои може да бидат нападнати и нивните слаби точки;

 одредувањето на веројатноста на системот, дел од системот или просториите во

кои се сместени системските уреди да биде цел на напад и да се реализира

заканата;

 воспоставување на корелација помеѓу, мотивацијата, целите и објектите на

нападот; и

10 Георгиева, Лидија. Менаџирање на ризици, Филозофски Факултет, Скопје, 2006, стр. 140-141
11 Ибид, стр.95
12 Homeland Security: Key elements of a Risk Management Approach, GAO-02-150T, October 21, 2001



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 34

 иницијална процена на ризикот кој ќе биде предизвикан13.

Во безбедносната теорија не постојат општо прифатени ставови кои можат да ги

дефинираат ризиците кои доведуваат до конфликти и кризи. Затоа што секој ризик не

влијае исто за сите општества, тоа е како резултат на повеќе фактори, кои Кармент ги

дефинира како „меѓузависни и динамични фактори“14. Според ова, различни држави

имаат различен фактор на ризик. Во врска со тоа колку една држава е повеќе  изложена на

ризик во споредба со друга, треба да се имаат предвид некои од основните структурни

карактеристики како што се:

 историското минато и присуство на вооружен конфликт;

 политичката стабилност и капацитет за ефикасно владеење;

 нивото на милитаризација;

 хетерогеноста на населението и демографскиот стрес, како и индексот на хуман

развој;

 влијанието врз природната околина;

 поврзаноста/членството во меѓународни и регионални организации15.

И покрај тоа што се наброени и познати како фактори кои покажуваат колку една

држава е изложена или неизложена на ризик, самиот овој процес не значи дека постои

модел на предупредување од ризици. За тоа е потребно да се создаде комплексен пристап

каде треба да се прифатат неколку емпириски модели, како што се „макронивото,

средното ниво и микронивото. „Според Кармент, првото т.е. макронивото ги опфаќа

оние макропроцеси кои се одвиваат во подолг период и предизвикуваат структурни

промени и последици, второто, средно ниво, се однесува на анализа на релацијата

држава – општество преку анализата на можностите и слабостите во

функционирањето, и третата микроанализа се однесува на процесите и механизмите

насочени кон мирољубиво решавање на проблемите“16.

13 Дончев, Александар. Кризен менаџмент, Фон, Скопје, 2007, стр. 70
14 Carment, D. Assessing Country Risk: Creating an Index of Severity: Background. Discussion Paper for CIFP,
May 2001 стр. 100
15 Георгиева, Лидија, Менаџирање на ризици, Филозофски Факултет, Скопје, 2006, стр 144
16 Ибид, 144-145
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Според CAI17, постојат неколку детерминанти кои може да доведат до конфликти и

кризи и тоа:

 системски: структурални услови;

 проксимативни: политички и институционални фактори;

 надворешни и внатрешни фактори18.

Системските детерминанти предизвикуваат промени во општествата како

нарушувањето на животната средина, порастот на населението, недостаток на ресурси и

конкуренција, колонијално или наследство од Студената војна, кршење на вредности и

традиции, сиромаштија и етничката припадност (како примери за системски причини за

конфликт и криза).

Проксимативните фактори се проблеми во социјалните, политичките и

комуникациските процеси и институции кои придонесуваат во ефектот на системските

причини. Владините политики, социјалните организации, економските реформски

програми, проблемите на политичка либерализација, вооружувањето и надворешната

воена помош може да бидат проксимативни извори на конфликт и криза.

Извор на причина за конфликт и криза може да биде и позицијата на земјата.

Внатрешни фактори може да бидат дисбалансот на етничките групи, етничките политички

парти, екстремните лидери, а како надворешни, глобална и регионална изолација,

отсуство на ангажман на трети страни и слично.

За разлика од овој институт, Кармент сугерира други начини за да може да се врши

процена на ризиците кои доведуваат до конфликти , и ги набројува овие фактори:

 вооружен конфликт;

 владеење на политичка нестабилност;

 милитаризација;

 хетерогеност на населението;

 демографски стрес;

 економска способност;

 хуман развој;

17 Creative Associates International, Inc е Државна агенција на САД за Меѓународен Развој
18http://www.creativeassociatesinternational.com/CAIIStaff/Dashboard_GIROAdminCAIIStaff/Dashboard_CAIIAd
minDatabase/resources/ghai/understanding.htm#concepts-c1 2016 (13.11.2019)
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 влијание врз природната средина;

 меѓународна поврзаност19.

Исто така, постојат и голем број на модели кои според основните цели и

методологија имаат различен пристап и тоа: модели за рано предупредување , кои се

дизајнирани за конкретен проблем; модели за краткорочни или долгорочни

предупредувања; модели според методологијата која се користи; модели според

изворите на информации итн.20

А како детерминанти кои доведуваат до кризи најчесто се спомнуваат: природните

катастрофи како што се земјотресите, сушите, поплавите, ураганите, исто така и глад,

граѓански војни, финансиски кризи итн. Кризите се појавуваат во општества, било тоа да

се работи за економски развиени или сиромашни општества или држави. Нa светско ниво

се забележува фреквенцијата и бројот на кризите. На пример, од 50 природни непогоди во

1970 година, бројот се зголемил на 400 во 2005 година21. Освен бројот со ова е зголемена и

штетата причинета од овие кризи. Климатските промени и промената на екосистемот со

уништување на зелените површини се сметаат како главни фактори за појава на

природните кризи, а исто така и економската нестабилност и актуелниот финансиски

систем на глобално ниво може да доведе до сериозни кризи на светско ниво.22

Од друга страна пак, базирано на геополитичката и геостратешката општествена

позиција на Република Македонија и земјите од регионот кои имаат многу заеднички

детерминанти како потенцијал за настанување на кризи и затоа, поради овој факт,

неопходна е голема соработка помеѓу земјите од регионот за заедничко ефикасно

менаџирање на ризиците и нивното рано предупредување.

2.2 Основи и дефинирање на кризата

Зборот криза денес, најверојатно е еден од најчесто користените зборови во

секојдневниот говор. Се користи за опишувањето на личните, односно приватните

ситуации, но многу често кризната состојба се опишува со потенцијална негативна

19 Георгиева, Лидија. Менаџирање на ризици, Филозофски Факултет, 2006, стр. 145
20 Ибид, стр. 145
21 Mongi Boughzala, Shocks and crises and their determinants, University El Manar-Tunis, 2006 стр.66-67
22 Како што беше банкротирањето на големата банка “Lehman Brothers” во САД во 2008 година, која доведе
и до најголемата финансиска криза во 21 век.
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консеквенца во општеството како целина или во поединечни организации и системски

рамки. Сепак, и покрај честите примени, сѐ уште нема јасна и еднозначна концепциска

употреба на терминот криза, туку постојат многубројни и меѓусебно често различни

интерпретации.

За поимот криза постои обемна литература, а со тоа и многу дефиниции кои

делумно се поклопуваат, но и делумно се разидуваат. Кризата е премногу комплексна

појава за да се дефинира лесно. Несреќите ги нарушуваат нормалните услови и создаваат

конфузија, додека специјализираните служби и организации имаат за задача да ги вратат

работите во нормала. Меѓутоа, кога несреќата ќе ги премине нормалните граници, се

влегува во светот на кризата. Дали кризата може да биде дефинирана на позитивистички

начин (користејќи ригидни критериуми) или пак преку интерпретативниот метод (каде

постоењето на кризата зависи во целост од индивидуалната перцепција) по принципот да е

секогаш или во поголемиот дел во центарот на вниманието на набљудувачот.

Со оглед на тоа дека феноменот криза го привлече вниманието на поголем број

истражувачи од различни научни дисциплини и области (економија, историја, политички

науки, медицина, екологија, психологија и др.), поимот криза често со одредени општи

карактеристики (состојба која ја достигнала критичната точка и е на крстопат кон добро

или лошо), се користи во многу спечифични значења карактеристични за различни

истражувачки области. Дури и во рамките на исти научни дисциплини, на пример

економијата, постојат разлики во користењето на поимот, па така макроекономијата

говори за кризата како пресвртна точка во економскиот циклус кој се одвивал нормално, а

микроекономијата говори за состојба на ранливост кај претпријатијата односно кај

поединечниот економски субјект.23

Во напорите да се усогласат различните гледишта, терминот криза се користи како

„кутија за сè’, односно како концепт кој ги опфаќа сите видови на негативни настани. Во

поширокото гледиште, терминот криза се применува за настани кои се непожелни,

неочекувани, непредвидливи, речиси незамисливи и можат да предизвикаат неверување24.

Во Меѓународната енциклопедија за општествени науки, Џејмс Робинсон заклучува дека

23 Boin, A., ‘t Hart, P., „Public Leadership in Times if Crisis: Mission Impossible?“, Public Administration Review,
Vol. 63, No. 5, 2003, стр. 67
24 Rosental U., Arien B. and Comfort L., Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities., Springfield, IL.,2001
ISBN-13: 978-0398072247 стр. 119-120
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бројните дефиниции се или премногу прецизни и специфични и поради тоа не се широко

применливи во различни ситуации, органозации и субјекти, или пак се премногу широки,

односно со неограничено значење, и во тој случај тешко може да се раликува криза од не-

криза25.

Иако наведената дефиниција е релативно најприфатлива, ни таа не е сосема

неспорна. Имено, така разбрана кризата на одреден начин е елитистичка конструкција

бидејки тој што има авторитет односно власт одлучува за тоа дали одреден процес или

настан претставува прогрес или нарушување на нормалното. Врз основа на дефиницијата

може да се говори за криза само ако учесниците во настаните за кои станува збор ја

согледуваат ситуацијата како кризна. Само во овој случај настанот ќе биде криза со сите

свои последици. Доколку граѓаните и државата се изјаснат дека се наоѓаат во тешка

положба во текот на кризата, тоа би било од пресудно значење врз натамошниот тек на

настаните. Таквото субјективно разбирање на кризата оневозможува прецизно одредување

на почетокот и крајот на кризата бидејќи различни актери го перцепираат настанот како

криза во различни временски периоди. На пример, во случај на сериозен хемиски

инцидент, истиот најпрво се набљудува како криза во фабриката во која се случил, потоа

во локалната заедница, потоа во регионот и на крај на државно ниво.

Во потрагата за објективно дефинирање на кризата имало обиди да се конципира

како период на дисконтинуитет кој означува критична точка во линеарниот процес кој се

одвива според воспоставениот модел. Кризата претставува промена, ненадејна или

постепена која донесува сериозен проблем кој треба веднаш да се реши. При овој начин на

дефинирање на кризата се гледа како на нарушување на нормалноста што е

проблематично од позиција на современите истражувачи во општествените науки. На

пример, Северна и Јужна Кореја веќе десетици години се наоѓаат во состојба „ни војна ни

мир“’, односно во состојба на постојани воено-политички тензии во услови кога по војна

помеѓу две држави формално нема склучен мир, а границите на двете држави ги чуваат

силите на ООН. Меѓутоа за криза станува збор кога ќе се случи некој сериозен инцидент

како потопувањето на јужнокорејскиот брод од страна на Северна Кореја. Таквата

25 Robinson J. A., Crisis in international encyclopedia of social sciences, New York, 1968, стр. 510-513
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состојба трае неколку дена или недели по што односите се враќаат во „нормала“ односно

во вообичаената претходна состојба26.

Кога кризата се дефинира како состојба на интеракција на организацијата и

нејзината средина во која институционалните структури на општествениот систем

стануваат загрозени, акцентот се става на легитимитетот. Кризата се случува кога

институционалните структури на општествениот систем ќе доживеат силен пад на

легитимитетот додека нејзините основни функции се ослабени. Во услови на криза

политичката и општествената доверба во институциите релативно брзо се губи. Факт е

дека легитимитетот не може прецизно да се измери, но до одреден степен сепак може да

се измерат и документираат падовите на легитимитетот и пресвртот во перцепцијата на

организациите преку анализа на извештаите во медиумите, политичките активности и

други показатели за општествена мобилизација.

За генеричката дефиниција за кризата потребен е процесуален пристап. Кризата не

се разбира како готова состојба, туку како процес кој нема јасен почеток, дури и крај.

Последиците од кризата ќе се чувствуваат и подоцна, кризата може да блесне многу

подоцна и покрај претпоставките дека е завршена. Процесот на нарушување влече корени

од комбинацијата на егзогени и ендогени фактори27.

Сигурно е дека за општеството кризата е состојба во која не може тоа нормално да

функционира. Кризата го попречува нормалното остварувањето на целите, па дури и ја

загрозува способноста за опстанок на општеството.

Кризите, најчесто се катализатори на големите системски промени, внесуваат посебна

динамика во процесот на преговарање и го нагласуваат неговото значење. Оттука,

преговорите за разрешување на кризите не се рутински и лесни бидејќи неоспорен факт е

дека од нив зависи прашањето за војна или мир, па дури и опстанокот на нацијата и

државата. Универзитетот „Есекс“ од Велика Британија, кризата ја дефинира како

инцидент кој поради својот обем и влијание е надвор од опсегот на решавање со нормални

механизми или органи за донесување на одлуки, во рамките на прифатливото време.28

26 Boin, A., ‘t Hart, P., „Public Leadership in Times if Crisis: Mission Impossible?“, Public Administration Review,
Vol. 63, No. 5, 2003, стр. 69
27 Boin, A., ‘t Hart, P., „Public Leadership in Times if Crisis: Mission Impossible?“, Public Administration Review,
Vol. 63, No. 5, 2003, стр. 70
28 “Crisis management plan 010313“, University of Essex, , Martch 2012, стр. 5
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Според Робертсон, кризата може да биде разбрана како национална или како

меѓународна состојба во која има третирање на примарни вреднувани интереси или цели

на страните што се инволвирани.29

Според Малешиќ, кризата преставува состојба во која се загрозени темелните

вредности и норми на субјектот кон кој е насочена кризата30.

Во речникот Мериам-Вебстер, кризата се дефинира како:

- „Точка пресвртница кон подобро или полошо во акутна болест или грозница“,

„напад на болка, тага, жалост, вознемиреност или нарушено функционирање;

емоционално значаен настан или радикална промена на статусот во животот на

една личност“.

- „Пресуден момент“ ( како заплетот во литературата).

- „Нестабилно или критично време или поредок на работи во кои промената е

неизбежна; особено таква со очигледна можност за високо непожелен исход (како

финансиска криза); ситуација која ја има достигнато критичната фаза (криза по

животната околина)“31.

Кризата, според Сигер, Селноу и Улмер има четири карактеристики преку кои таа

може да сe дефинира и тоа се специфични, неочекувани и нерутински настани или серија

на настани кои создаваат високи нивоа на несигурност и закана на приоритетните цели на

секоја држава. Тие, препознаваат во првите три карактеристики дека овој настан

претставува:

- неочекуван односно изненадувачки;

- секогаш создава несигурност;

- се гледа како на закана по приоритетните цели.32

Во пошироките научни кругови е прифатено мислењето дека кризата едноставно е

реалност, како кај Bovens (1996), Thompson (2000) и Garrard (2006), и дека таа може да се

случи насекаде и во секое време. Истражувањата покажуваат дека кризите имаат

долгорочен карактер, како и тоа дека постојат голем број на причини за појава на кризите.

29 Robertson D., A Dictionary of Modern Defence and Strategy, London, 1987 стр.66
30 Malesic, M. (2004), Teorija kriznega upravljanja. V:Ljubljana, Ujma (16) 401-408
31 http://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis
32 Seeger.M.W., Sellnow T.L., Ulmer R.R., “ Communication, organization and crisis”, Communication yearbook
21: 1998 стр. 231-275
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Притоа авторите33 кои ги дефинираат кризите се согласно во тоа дека кризата претставува

сериозна закана на основните структурни или фундаментални вредности и норми на

општеството, односно терминот криза се користи како концепт за сите видови негативни

сличувања.

Во Законот за управување со кризи на Република Македонија наведено е дека криза е

појава со која се загрозени основните вредности, трајните и виталните интереси и цели на

државата, односно се загрозени уставниот поредок и безбедноста на Република

Македонија.34

Исто така кризата може да се дефинира како ситуација која:

- се заканува на високоприоритетните цели поставени од органите за донесување на

одлуки;

- го намалува расположливото време за одговор пред да се донесе одлука;

- ги изненадува органите за донесување на одлуки со самото појавување на криза.35

2.2.1 Поим за криза
Етимолошки гледано, зборот криза потекнува од грчкиот јазик. Во стара Грција

зборот криза значел „пресуда“ или „одлука“, што е пресуден момент кој одлучува за

понатамошниот позитивен или негативен развој на работите и состојбите. Суштината на

кризата е дека во одредени моменти треба да се одлучи (или да се доненесе одлука), но сè

уште не е одлучено.

Во литературата често се повторува една заблуда, според која во кинескиот јазик

симболот за криза (wei-đi) вклучува симболи кои значат „опасност“ (wei) и „можност“ (đi),

поради што кризата се толкува подеднакво добра и лоша. Синолозите, експертите за

кинескиот јазик, укажуваат на точност само во првиот дел од  интерпретацијата на

поимот, односно дека „wei“ навистина значи „опасност“, но додека „đi“ означува

„промена или пресвртна точка“. Но во секој случај, првото толкување се вклопува во

концептот за криза врз основа на кој станува збор за случувања кои не се исклучиво

негативни, туку во себе содржат и одредени позитивни ресурси.

33 Bovens, M. and ‘t Hart, P.: Understanding policy fiascoes, Transaction, New Brunswick, NJ, 1996.; Thompson, J.
B.: Political scandal: power and visibility in the modern age, Polity Press, Cambridge, UK, 2000.; Garrard, J. and
Newell, J. L.: Scandals in past and contemporary politics, Manchester University Press, Manchester, UK, 2006
34 Закон за управување со кризи, Службен весник на Р.М., бр.29/05
35 Brecher M., Wilkenfeld J., Study of crisis, Michigan, 1997, стр. 3
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Во современиот свет поимот криза означува првенствено распознавање или

способност за распознавање, избор, одлука, а исто така и излез, разрешување на

конфликтите и појаснување.36 Модерниот концепт за поимот криза произлегува од

медицинската литература во која укажува на опасна состојба со здравјето на организмот

од која не може да се опорави без трајни последици, надворешни интервенции или без

темелна обнова со оглед на фактот дека одбранбените механизми на организмот не се

доволни да го извлечат од кризата. Научниците од областа на општествените науки ја

замениле наведената медицинска метафора за опишување на кризата со соодветни

економски, политички, социјални и културолошки термини и толкувања37.

2.3 Карактеристики на кризата

Секојдневнотото менаџирање на активностите поврзани со нормалното

функционирање на општеството се разликува од менаџирањето со активностите во услови

на криза. За да може да се одговори на предизвиците во услови на криза мора да се

познаваат главните карактеристики на кризата. Карактеристиките на кризата потешко се

одредуваат, бидејќи кризата се разликува по содржината, времетраењето, интезитетот,

последиците и други карактеристики.

Како три главни обележја зеднички за сите кризи, во литературата се наведуваат

заканата, временскиот притисок и несигурноста38.

2.3.1 Закана
Кризата настанува кога клучните вредности се загрозени (животот, здравјето,

интегритетот и сл.), како и опстанокот на заедницата. Природните катастрофи секогаш

предизвикуваат длабоко чувство на криза бидејќи се носители на закани по животот на

населението, материјални разурнувања како и безбедноста на населението. Финансиските

скандали во големите корпорации може да предизвикаат криза во заедницата нарушувајќи

ја довербата во економскиот систем и загрозувајки ја безбедноста на работните места39.

36 Milašinović. S., Kešetović Ž.,” Crisis and crisis management-a contribution to a conceptual & terminological
delimitation” Megatrend Review, 2008 стр.167
37 Ибид, стр.168
38 Ананиев, Ј. Гичев, В. Шуманов, Ѓ. ,,Методологија за мапирање на ризици,, Универзитет Гоце Делчев –
Штип 2011 стр. 39-40
39 Brecher M., Wilkenfeld J., Study of crisis, Michigan, 1997, стр. 4
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Меѓутоа, кризата по автоматизам не значи масовни жртви и големи материјални

оштетувања. Во јавните организации и еден рутински инцидент може да предизвика

криза, кога медиумите и политичарите би го означиле како закана. Таков е случајот со

пуштањето на антраксот преку пошта во САД, што предизвика смрт на мал број луѓе, но

големиот страв парализира одредени делови од државата, посебно во контекст на

терористичките напади на 11 септември во САД. Слично е и со сучајот на „милениумската

буба – Y2K“, позната и како „криза која не се ни случила“, кога целиот свет бил уплашен

од евентуалните последици за виталните системи поради тоа што компјутерските

програми не биле програмирани за сметање на времето после 1999 година, што можело да

предизвика мошне сериозни последици по критичните инфраструктури40.

2.3.2 Временскиот притисок (итност)
Доколку не предизвикаат моментални и акутни проблеми, сериозните закани не

продуцираат чувство на криза. Експертите се секако загрижени за последиците од

глобалното затоплување, но тоа не се проблеми кои предизвикуваат внимание кај

политичарите за сериозно да се преземат конкретни мерки и активности поткрепени со

финансиски, законски и системиски ангажмани. Временскиот притисок е главен елемент

на кризата. Со оглед на тоа дека опасноста е реална и присутна, таа бара да се преземат

активности во врска со неа веднаш. Тоа е особено важно за менаџерите на оперативно

ниво кога одлуката за живот или смрт мора да се донесе во рок од неколку часа, минути,

па дури и секунди. Кризата претставува предизвик за менаџерските способности бидејќи

во услови на неподготвеност и очигледна неочекуваност од менаџерите побарува побрзо

донесување на одлуки од вообичаеното, што претставува високостресна состојба. Зато за

успешно управување со криза нужно е  менаџерите да бидат свесни и да го почитуваат

усвојувањето на соодветните програми за управување, пред сè при изработката на систем

за рано откривање и кризно планирање. Лидерите на стратешко ниво релативно ретко го

доживуваат чувството на екстремна итност која кризата го носи со себе, иако нивната

временска рамка за реакција се скратува во услови на криза41.

40 http://www.pollitecon.com/html/ebooks/risto-stefov/Ulogata-na-SAD-vo-Makedonskite-Golgoti-2.pdf 2013
(13.11.2019)
41 Ананиев, Ј. Гичев, В. Шуманов, Ѓ. ,,Методологија за мапирање на ризици,, Универзитет Гоце Делчев –
Штип, 2011 стр. 56
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2.3.3 Неизвесност
Перцепцијата за кризата е придружена со висок степен на неизвесност за природата

и потенцијалните последици од заканата, Што се случува и како се случило тоа? Кој е

следниот? Колку се работите лоши? Што е најважно: таквата неизвесност го отежнува

пронаоѓањето на решение, односно одговорот на прашањето: што можеме да направиме?

Што ќе се случи ако избереме одредена опција?

За време на настаните од 11 септември во САД, само откако се случиле сите

поврзани напади, можело да се состави целокупната слика за тоа што всушност се

случило.

Покрај претходно наведените, како четврто основно обележје се наведува

неадекватните односно недоволните ресурси неопходни за одговор во случај на криза.

Концептот за криза е дијалектички и амбивалентен. Тој истовремено е и закана и

ветување, деструкција и реконструкција, низа на препреки, остранување на препреките и

преместување на истите. На иста линија се истражувањата на многу автори како Lalonde

(2004), Meyer (1990), Brooks (1996) дека често постои склоност кон поголемо нагласување

на деструктивните аспекти на кризите отколку нејзините интерактивни аспекти, пред сè

општествената мобилизација која ја произведува. Дијалектичката концептуализација

комбинира закана и можност. Кризата истовремено ја карактеризираат и негативни ефекти

(пертурбација, дерегулација, конфликт, конфузни активности, постојан стрес кој води кон

непромислени постапки) и позитивни ефекти (мобилизација, солидарност, соработка).

Кризата ги доведува во прашање фундаменталните вредности на општествениот систем и

техниките кои се применуваат за извршување на задачите во негови рамки, како и

систематските правила за организирање, што може да се покаже како корисно во

актуелното и идното управување со кризите42.

2.4 Подготовка и планирање за криза

Процесот на подготовка и планирање за кризите е клучен сегмент при управување

со кризите, а воедно и неопходност. Во подготовката за кризите се планираат можните

сценарија, акции и спроведуваат кризни вежби преку кои се одредуваат предностите и

42 Lalonde C., In search of archeptypes in crises management, Journal of contingencies and crises management,
Vol.12, No.2 June 2004 стр. 88
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недостатоците на истите. Подготовка за кризи е востановена практика за управување со

кризи при која се формираат структури за надгледување и координирање на кризниот

менаџмент, вклучувајки како политички контролни групи така и  оперативни персонални

групи, структури кои најчесто се поддржани од Центарот за управување со кризи.

Поставувањето на правилна организациска и структурна поддршка е вообичаена

процедура и истата е креирана да го надгледува и координира кризниот менаџмент.

Активностите што се преземаат во делот на подготовка и планирање на кризите помагаат

во спасувањето на човечките животи, како и намалување на материјалните загуби43.

Повеќето од кризите според својата природа се непредвидливи настани, како по

моментот на појава така и по интезитетот. Но и покрај тоа може да се одредат

активностите и областите кои се склони кон криза што е од голема важност за кризниот

менаџмент. Процесот на претходно планирање во овие области може да придонесе во

спречувањето или управувањето со кризите. Притоа од големо значење е навременото

следење односно воочување на видот, веројатност и тежината на потенцијалните кризи.

Меѓутоа останува фактот дека не може однапред да се испланираат сите активности во

врска со кризите особено ако се работи за нови кризи или се во непозната форма.

Процесот на подготoвка и планирање е од витално значење за ефикасното управување со

кризи и иститот обезбедува:

- ефикасна координација на активностите меѓу субјектите кои имаат задача да

одговорат на кризата;

- давање јасни инструкции на сите субјекти кои треба да реагираат;

- котинуирано следење и проценување на актуелните и потенцијалните последици од

кризата;

- континуирана активност непосредно по завршување на кризата44.

Планот за управување со кризи, поради неговата важност, треба да се темели на неколку

постапки и тоа:

- треба да го спроведуваат органите на власт кои се обврзани според Законот за

управување со кризи (2005), кои треба да обезбедат негово соодветно спроведување;

треба да се состои од три фази:

43 Ананиев, Ј. Гичев, В. Шуманов, Ѓ. ,,Методологија за мапирање на ризици,, Универзитет Гоце Делчев –
Штип, 2011 стр. 59-60
44 Geary W. Sikich: ,,All hazards crisis management planning”, 2003, стр. 18
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 Фаза на настанување;

 Фаза на промени;

 Фаза на реконструкција;

- треба да ги опфати сите мерки и активности за елиминирање на сите ризици и

опасности;

- мора да се изработи и спроведе во согласност со правната регулатива во земјата45.

При процесот на подготвување на планот за решавање на кризи Гери ги наведува

следните четири фази значајни за успехот:

- Прва фаза: прифаќање подразбира да се има предвид можноста за појава на криза и

тогаш кога не се очекува, секогаш и во секое време;

- Втора фаза: подготвување подразбира преземање на спектар мерки и активности за

спречување на појава на кризата,, спроведување на подготовки за одговор,

намаливање на ефектите и одговор на криза, доколку се појави;

- Трета фаза: обучување и развој на ресурси подразбира развивање и прифаќање на

програмата, вклучувајки ги сите учесници во решавањето на кризата и

спроведување подготовки за остварување на сите процеси со кои ќе се реши

кризата;

- Четврта фаза: информирањето подразбира преземање активности со цел  навремено

и постојано информирани на сите субјекти46.

Процесот на планирање опфаќа и подготовка на различни сценарија во случај на криза.

Разгледувањето на различни сценарија може да помогне во донесувањето ефективен

одговор при настанатата криза, дури и во случај на соочување со веќе познати кризи како

што се пандемии, епидемии, видот на кризата, брзината, големината и зафатената

територија на почетокот можат да бидат различни. Многу кризи претходно се предвидени

па планирањето може да обезбеди ефикасни акции под тие околности. Тоа е процес на

планирање и подготовка за можни настани што е многу ефикасно во управувањето со

кризи 47.

45 Митревска М. ,,Кризен менаџмент”, Европа 92 – Кочани, 2008, стр.41
46 Митревска М. ,,Кризен менаџмент”, Европа 92 – Кочани, 2008, стр.41
47 Geary W. Sikich: ,,All hazards crisis management planning”, 2003, стр. 18
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Симулациските вежби како активност во процесот на планирање и подготовка за

управување со кризи е од големо значење во делот на обуката и тестирањето на субјектите

кои се вклучени во управувањето со кризи, обезбедувајќи трениниг и тест за

инволвираните субјекти. Природата на кризите е таква, што тие се непредвиливи и доста

динамични, па следува дека сите напори да се спроведат сите можни вежби со субјектите

нема да дадат точен и единствен одговор на реалната криза и целосно да ги подготват

институциите. Но и покрај тоа вежбите имаат позитивен карактер во делот на подготовка

на луѓето да ја разберат кризата и со тоа да предложат поефикасни решенија, одлуки и да

спроведуваат соодветни акции за време на вистинска криза.

2.5 Управување со кризите

Управувањето со кризите претставува процес насочен кон превенирање на

ескалацијата на конфликтите. Според Хил, управувањето со кризите е една од трите

структурни компоненти на конфликтите, во чија структура се и превенцијата на

конфликтите и разрешувањето на конфликтите. Релациите и поврзаноста на структурните

компоненти се комплексни во секој реален конфликт. Оттаму, Митревска укажува дека

секоја држава мора да располага со механизми и процедури за управување со конфликти и

со процедури за управување со криза или кризен менаџмент. Во таа смисла, управувањето

со кризите треба да придонесе условите со кои ќе се обезбеди кризите што би влијаеле на

безбедноста на макро и микро ниво да бидат спречени или решени по мирен пат48.

Кризата, која често се карактеризира со конфузија односно збунетост, па дури и

паника, доведува до негативни последици, па се наментнува прашањето дали може да се

управува со истите. Митревска дава позитивен одговор на ова прашање, а притоа да се

прифатат трите основни правила и тоа:

- кризите се неизбежни;

- управувањето со кризите бара некои процедури за управување кои можат да бидат

усогласени однапред и употребени штом ќе се појави криза;

- управувањето со кризи е интегрален дел на одговорноста на секој раководител49.

48 Митревска М. ,,Кризен менаџмент”, Европа 92 – Кочани, 2008, стр.43
49 Ибид, стр. 44
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Во услови на криза од голема важност е избегнувањето на создавање можен хаос и

паника, што би се постигнало преку одржување на групната динамика и верувањето во

раководните структури. Заедницата мора да се справи со кризата пред истата да се случи,

како и да помогне во опоравувањето од последиците настанати од кризата. За исходот и

должината на времетраењето на кризата од пресудно значење може да бидат преземените

дејствија во раните фази на кризата. На лидерите останува да проценат кои информации се

од суштинско значење и кои информации да ги прифатат во раните фази на кризата.

Притоа може да се појави ризик од преоптоваруваање со информации во одреден сегмент

или пак, недостиг на информации во друг сегмент. Во одредени ситуации се јавува

потреба од други авторизирани и делегирани групи за давање побрз одговор поради

немање доволен капацитет на лидерите сами да реагираат во сите ситуации. ,,Кога

станува збор за управувањето со кризите може да се потенцираат нејзините воени,

политички, економски, социјални, хуманитарни и еколошки аспекти. Секој од овие

аспекти претпоставува соодветна подготвеност на одделни државни органи да се

справат со нив и да ги редуцираат последиците од нив. Во таа смисла, капацитетот на

одделни држави за справување со кризите е само дел од националната-безбедносна

стратегија којашто се насочува кон конкретен проблем што продуцира криза“50.

Истражувачите на кризниот менаџмент односно на системот за управување со кризи

Adizes (1989) Митревска (2008), Kešetović (2012), Toth (2012) и други, тргнуваат од

правилото дека системот за раководење и командување со кризи мора да се состои од

четири фази, и тоа:

- Превенција или спречување;

- Подготовка;

- Реакција и

- Обнова51.

Во однос на нивните активности, Митревска констатира дека овие фази се поврзани во

кружна врска, што значи дека треба да делуваат како целина, да се надополнуваат.52

50 Гоцевски Т., Балканот и кризите, Современа македонска одбрана, Македонска Ризница, 2011, стр. 27
51 Adizes I., Kako rijesiti krizu upravljanja, Globus, Zabreb, 1989 стр.103
52 Митревска М. ,,Кризен менаџмент”, Европа 92 – Кочани, 2008
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2.5.1 Дефинирање на кризниот менаџмент
Ако се направи обид да се дефинира кризниот менаџмент или управувањето со

кризи, тогаш општата дефиниција би била дека истиот претставува комплекс на преземени

мерки и активности, од превентивен и реактивен карактер, со кои надлежните институции

во државата настојуваат сите извори на загрозување по безбедноста на граѓаните да ги

елиминираат или нивниот ефект да го сведат на толерантни граници.

Во најширока смисла на зборот, основна задача на кризниот менаџмент е одговор

на кризи, односно менаџирање или управување со појавите (ризици и опасности) кои

можат да предизвикаат настанување на криза или поширока кризна состојба во државата

или нејзин помал дел.

Концепциската и нормативната основа при определувањето на задачите на

кризниот менаџмент тргнува од целосно различната природа на предизвиците и заканите

со кои денес се соочуваме. Имено, актуелните ризици и опасности, по својата природа се

непредвидливи, нивните појавни облици се тешко препознатливи, а последиците кои ги

предизвикуваат се големи. Во градењето на капацитетите на кризниот менаџмент и

неговите механизми и способности да се одговори на современите ризици и опасности,

основното внимание се посветува на следните елементи:

- навремена идентификација и процена на веројатноста и интензитетот на

потенцијалните ризици и опасности кои можат да ги загрозат граѓаните и виталните

вредности на државата;

- нагласеност на превентивната функција и преземање мерки за намалување на

силата на идентификуваните ризици од страна на надлежните институции;

- планирање и преземање на сеопфатни мерки за подготвеност на институциите,

заедниците и граѓаните, кои ќе се спроведуваат во високо координиран и организиран

процес, воден од надлежен државен орган;

- нагласеност од потребата за високо ниво на меѓуресорска и меѓународна

соработка во сите фази на справувањето со кризи и кризни состојби;

- рационалност и ефикасност во искористувањето на ресурсите и капацитетите на

локално и национално ниво.

Во основа, кризниот менаџмент претставува нов безбедносен концепт и поинаков

приод во процесот на справувањето со новите безбедносни предизвици. Имајќи ја предвид
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состојбата на целосно различната природа на ризиците со кои денес сè почесто се

соочуваме, кризниот менаџмент во најголем број современи општества се заснова врз

принципите што ги имаат усвоено колективните безбедносни системи. Заради вака

комплексната глобална состојба, кризниот менаџмент се најде многу високо во

безбедносните агенди на ООН, ЕУ и НАТО. Исто така и Република Северна Македонија

настојувајќи да се одржи во чекор со нив ги презема сите потребни мерки за

имплемантација на кризниот менаџмент во спроведувањето на политиките за превенција и

намалување на ризиците од несреќи и обезбедување на услови за мирен и безбеден

просперитет на своите граѓани.

Кризниот менаџмент претставува комплекс од специјални мерки преземени под

притисок за решавање на проблемите предизвикани од криза53. Според Персон и Клер,

кризниот менаџмент претставува систематски напор насочен кон одбегнување на кризата

или управување со кризните настани пред да се случат54. Кризниот менаџмент, Дејвид

Робинсон го дефинира како добра дипломатија со која се настојува да се реши нестабилна

состојба со одбегнување на тензии55.

Без оглед на големината на системот кој е засегнат, примарните цели или

придобивки од кризниот менаџмент вообичаено би вклучиле:

- способност за процена на ситуација во и надвор од системот на начин да можат

сите клучни играчи да да ја забележат;

- техники за директни акции кои би ги задржале или ограничиле ширењето на

можната или забележаната штета/повреда;

- подобра еластичност на системот за неговите носители;

- усогласеност со контролните и етичките побарувања, на пример инкорпорирање на

општествената одговорност;

- многу подобро управување на сериозните инциденти или кој било инцидент кој

тежнее да добие на сериозност;

- подобрена свесност на единките за нивните улоги и очекувања во организацијата;

- зголемена способност, доверба и морал во рамките на организацијата/ системот;

53 American Heritage Dictionary, New York, стр. 486.
54 Pearson C., Clair J., Reframing Crisis Management, Academy of management review, Vol.23, No.1, 1998, стр.59
55 Robertson D., A Dictionary of Modern Defence and Strategy, London,1987, стр. 35
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- засилен менаџмент на ризиците до толкава мера што очигледните ризици ќе бидат

идентификувани, ублажени (таму каде што е можно) и за време на криза

континуиран менаџмент за кој постои претходна подготовка;

- заштитена и засилена репутација на намалени ризици и штети по настанувањето на

кризата56.

Останува на крај да заклучиме дека кризниот менаџмент е производ на

релациите од периодот на Студената војна, дека е префериран и имплементиран од

НАТО и од ЕУ. Како поткрепа на ова, а имајќи ја предвид целосно различната

природа на ризиците со кои денес се соочуваме, кризниот менаџмент во најголем

број држави се заснова врз принципите што ги имаат усвоено колективните

системи за одбрана и безбедност. Во својата основа, тие се фокусирани кон

создавање услови со кои треба да се обезбеди кризите што би влијаеле на

безбедноста на макро и микро ниво, да се решаваат и спречуваат по мирен пат.57

56 Цветковски С., Дефинирање на кризата и кризниот менаџмнет, Филозофски факултет- Скопје Годишен
зборник, 2009, стр.512
57 Митревска М. ,,Кризен менаџмент”, Европа 92 – Кочани, 2008, стр. 37
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III. РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И УПРАВУВАЊЕТО СО
КРИЗИ

3.1 Актуелната регионална соработка на полето на хуманитарните кризи

По воениот конфликт на територијата на поранешна Југославија иницијативите на

Европската Унија за воспоставување регионална соработка помеѓу поранешните

југословенски републики  не го постигна посакуваниот ефект. Новосоздадените држави во

регионот останаа апатични на секоја иницијатива, во која тие гледаа заживување на

старите југословенски поврзувања. Првата сеопфатна стратегија на меѓународната

заедница за превенција на конфликти, која обезбедуваше рамка за регионална соработка и

поблиски односи со евроатлантските структури беше Пактот за стабилност за Југоисточна

Европа, кој беше воспоставен непосредно по бомбардирањето на Косово во 1999 год., во

Келн, на иницијативана на тогашниот министер за надворешни работи на Сојузна

Република Германија, Јошка Фишер58.

Денес, јакнењето на регионалната соработка во регионот Западен Балкан

претставува една од круцијалните заложби на сите земји од регионот и клучен фактор  за

воспоставување и одржување политичка стабилност, сигурност и економски просперитет.

Политички гледано, заложбите на земјите од регионот на полето на регионалната

соработка се дел од условите за пристапување кон Договорот за стабилизација и

асоцијација, кон кој веќе пристапија Македонија, Хрватска, Србија и Црна Гора.

Отворајќи можност на евентуална интеграција кон  европските и трансатлантските

структури, што несомнено се покажа како  атрактивно за земјите од Западен Балкан,

Процесот за стабилизација и асоцијација наложува зајакнување на релациите помеѓу

владите кои се однесуваат на регионалната и слободната трговија, создавањето

регионални пазари за електрична енергија и  гас, развојот на транспортот, енергетиката и

инфраструктурата, унапредувањето на животната средина, технологијата, како и

прекуграничната соработка и сузбивањето на корупцијата и организираниот криминал,

парламентарната соработка итн.59

58 Подетално на страната на Институт за демократија https://idscs.org.mk/mk/берлински/процес/2010
(15.11.2019)
59 Ибид, 2010 (15.11.2019)
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Регионалната соработка помеѓу земјите од Западен Балкан во економска смисла

претставува инструмент за јакнење на бизнис-климата и привлекување странски и

домашни директни инвестиции, а со тоа и решавање на проблемот со невработеноста и

пораст на животниот стандард во регионот. Во овој контекст, регионалната соработка во

регионот се остварува преку пристапувањето на земјите кон потпишување договори за

слободна трговија, односно создавање слободна трговска зона и ослободување од царина,

понатаму, проектите за модернизација и либерализација на  капацитетите за снабдување

со електрична енергија и гас и нивно прилагодување кон европските стандарди, проектите

за модернизација на патната инфраструктура и модернизација на паневропските коридори,

унапредувањето на животната средина, науката и технологијата, телекомуникациите итн.

Овој вид на соработка се реализира преку учество на Република Македонија во неколку

регионални иницијативи:

1. Иницијатива за подготвеност и превенција од катастрофи за Југоисточна Европа

(DPPI SEE)60

Иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи за Југоисточна Европа

произлезе од Третата работна маса на Пактот за стабилност на Југоисточна Европа. Како

резултат на трансформацијата на Пактот за стабилност во денешниот Регионален совет за

соработка и сè понагласената потреба за потенцирање на значењето на Иницијативата за

подготвеност и превенција од катастрофи, на состанокот одржан во Загреб во септември

2007 година, каде 8 држави (Албанија, Бугарија, Црна Гора, Македонија, Молдавија,

Романија, Словенија и Хрватска) го потпишаа Меморандумот за разбирање за

институционалната рамка на Иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи

(DPPI SEE), со што се воспостави рамката за правата и обврските на државите

потписнички во рамки на Иницијативата. Во декември 2009 година Собранието на

Република Македонија го ратификуваше Меморандумот за разбирање и денес тој е дел од

правниот систем на Република Северна Македонија.

Денес Иницијативата има 13 држави членки, а партнери се меѓународни организации

како ОН, НАТО, ЕУ, Агенцијата за развој од Швајцарија, Данската агенција за

60 Подетално на страната на Дирекција за Заштита и Спасување https://www.dzs.gov.mk/regionalcolaboration
2009 (15.12.2019)
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управување со вонредни ситуации и други релевантни меѓународни организации и

институции. Согласно Меморандумот, водечка улога во работата на Иницијативата има

претседавачот со истата. Мандатот на претседавачот е една календарска година по што

следи примопредавање по однапред предвидена процедура. Задачата на претседавачот е

да врши надзор над сите активности во рамките на Иницијативата, да ги организира

редовните состаноци, да лобира за средства за имплементација на проекти, да ја

претставува Иницијативата и да реализира меѓународна соработка со останати

меѓународни организации и релевантни институции. Република Северна Македонија

имаше чест да претседава со Иницијативата во 2009 година кога се реализираа следниве

активности:

 организирани се и реализирани два редовни регионални состаноци;

 потпишан е Меморандум за разбирање со UNDP;

 обезбеден е грант од 40.000 USD од Владата на САД;

 се изработи првата верзија на Стратегијата на Иницијативата за 2009-2011 година61.

2. Совет за цивилно-воено планирање во вонредни ситуации за Југоисточна Европа

(CMEP SEE)62

Советот за Цивилно-воено планирање на земјите од Југоисточна Европа (ЦМЕП

ЈИЕ) е формиран со потпишување на Договор во април 2001 во Софија, Република

Бугарија. Договорот од страна на Република Македонија го потпиша Душан Ѓорѓиевски

помошник на министерот за одбрана-раководител на Сектор за цивилна заштита, со

полномошно издадено од Владата на Република Македонија. Истиот Договор е

ретификуван од Собранието на Република Македонија и објавен во „Службен весник на

Република Македонија“ бр.70/2004 година. Договорот предвидува формирање на правна

рамка, неопходна за непосредно и ефиксано планирање и координација на достапните

ресурси за интервенција и помош при катастрофи.

Во рамките на Советот на ЦМЕП за ЈИЕ функционираат неколку работни групи:

61 Подетално на страната на Дирекција за заштита и спасување https://www.dzs.gov.mk/regionalcolaboration
2009 (15.12.2019)
62 Исто, 2009 (15.12.2019)
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 Работна група за планирање и вежби;

 Работна група за стандарди и процедури;

 Работна група за информатичка технологија и управување со информации63.

Дирекцијата за заштита и спасување како носител на активностите во рамките на

единствениот систем за заштита и спасување од природни катастрофи и други несреќи,

активно учествува во работата на Советот за цивилно-воено планирање на земјите од

Југоисточна Европа (ЦМЕП за ЈИЕ). Во 2005 година, Дирекцијата за заштита и спасување

беше претседавач со оваа иницијатива и организатор на компјутерски-асистирана вежба

одржана во Охрид од 29.08.2005 до 01.09.2005. Основна цел на вежбата беше да се

извежбуваат процедурите и можностите на Советот за цивилно-воено планирање на

земјите од Југоисточна Европа (ЦМЕП за ЈИЕ) и на НАТО за понуда и прием на помош

при природни катастрофи. Сценариото на вежбата разработуаваше земјотрес во Скопје со

оштетување на браната „Матка“, поради што е активиран Главниот штаб на Дирекцијата

за заштита и спасување заради справување со последиците од настанот. Сите решенија

донесувани од Главниот штаб на Дирекцијата за заштита и спасување беа во координација

со земјите од регионот како членки на Советот за цивилно-воено планирање на земјите од

Југоисточна Европа (ЦМЕП за ЈИЕ) и НАТО преку Евроатлантскиот координативен

центар за справување со катастрофи.

Дирекцијата за заштита и спасување во периодот 2005-2010 година, активно

работеше со Советот за цивилно-воено планирање на земјите од Југоисточна Европа

(ЦМЕП за ЈИЕ) за иработка на Упатство кое претставува практична алатка во процесот на

барање и понуда на помош преку формулирање на стандардни оперативни процедури за

таа намена. Преку работните групи за планирање, стандардни оперативни процедури и

вежби, групата за информатичка технологија и групата за јавно информирање, во

континуитет се работеше на зајакнување на националните и регионалните капацитети за

справување со природни катастрофи и други несреќи во рамките на Советот за цивилно-

воено планирање на земјите од Југоисточна Европа (ЦМЕП за ЈИЕ)64.

63 Подетално на страната на Дирекција за заштита и спасување https://www.dzs.gov.mk/regionalcolaboration
2009 (16.12.2019)
64 Исто, 2009 (16.12.2019)
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Во 2009 година, Дирекцијата за заштита и спасување, во рамките на ЦМЕП беше

повторно организатор на компјутерски асистирана вежба. На ЦМЕП-ТТХ 08,

присуствуваа вкупно 97 учесници. Од нив 49 беа претставници на национални институции

од Република Македонија, а 48 беа од странство и претставници на меѓународни

организации во Република Македонија (ООН и НАТО). Од поканетите земји на вежбата

имаше претставници од Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Турција,

Украина, Хрватска и Црна Гора65. Националните институции беа претставени преку

Министерството за одбрана, АРМ, Министерството за внатрешни работи, Министерството

за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за

здравство, Министерството за образование, Министерството за животна средина и

просторно планирање, Центарот за управување со кризи, УХМР, ИЗИИС, Црвен крст, АД

„ОХИС", ППБ на Град Скопје. Вежбата од страна на Инжинерискиот корпус на Армијата

на САД беше оценета како исклучително успешна66.

Во однос на актуелните предизвици за регионалната безбедност, пред сè, во однос

на глобалните трендови и наклонетоста на државите за натамошен развој на регионалната

соработка и интегративност, се постави прашањето за тоа кои се во моментот актуелните

предизвици за регионалната стабилност. Се согледа дека постои нов вид на предизвик за

регионот, кој е особено актуелен во моментот, а тоа е порастот на хуманитарните кризи

во близина на регионот, за кои ниту државите ниту меѓународната заедница засега немаат

решение. Тоа значи можност за натамошна дестабилизација и сериозни очекувања за

безбедносни решенија особено во делот на хуманата безбедност, но, за среќа, заради

добра и координирана регионална соработка, овој предизвик се држи под контрола со

минимални штети по човечкиот фактор. Статистиката за хуманитарната криза и

искуствата од Сирија покажуваат загрижувачки размери на засегнати над 9,3 милиони

жители во држава од 20 милиони жители, но ако на тоа се додадат и 2,5 милиони надвор

од државата и 0,5 милиони палестински бегалци и импликациите во соседството и Европа

65 Подетално на страната на Дирекцијата за заштита и спасување https://www.dzs.gov.mk/regionalcolaboration
2009 (16.12.2019)
66 Исто, 2019 (16.12.2019)
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преку зголемениот број на емигранти и баратели на азил, евидентно е дека станува збор за

катастрофа со огромни размери67.

Постои огромен притисок кој хуманитарната криза го носи за локалното население,

во однос на обезбедување на храна, енергија, едукација, сместување, политичка и

социјална стабилност, како и неконзистентен одговор од земјите членки на ЕУ, нееднакво

распределување на товарот, како и посреден притисок врз земјите од ЈИЕ, како главен

правец на транзитирање и трговија со луѓе68.

Никако не треба да се запостават и да се разгледаат последните случувања во оваа

сфера во Република Македонија. Иако првично може да се размислува дека Украина е

далеку од Балканот,  во реалноста, според влијанието на случувањата, можеби и да не е

сосема така. Треба да се концетрираме на анализа на специфичниот развој на настаните и

влијанијата, да се води дијалог и да предложиме нова динамика на регионалната

соработка.

3.1.1 Состојбите во регионот
Потребна е анализа и осврт на состојбите во регионот за оваа актуелна

проблематика на полето на хуманитарните кризи. Треба да се  споменат и

карактеристиките на повеќе ентитети, на пример БиХ и тешкотиите во нејзиното

конфедеративно функционирање, спецификите на односите на релација Загреб – Белград

и Белград – Приштина, особеностите околу прашањата на идентитетот, потоа

потешкотиите на Република Македонија на патот кон ЕУ, и многу други. Заклучокот е

дека влијанието и предизвиците кои потекнуваат од глобалните трендови и од

хуманитарните кризи од соседството, како и нивото на интегративност и достигнувањата

на земјите од регионот, покажуваат дека сите овие слушувања не треба да се разгледуваат

изолирано од внатрешните случувања и карактеристиките на регионот.

Во тој контекст, Република Македонија на регионот гледа како на држави

нераскинливо врзани со безбедносни релации, каде влијанието на големите актери ги

определува односите на макрониво, внатрешните меѓудржавните релации го одразуваат

средното ниво, додека внатредржавните активности го одразуваат микробезбедносното

67 Подетално на страната на УНХЦР https://www.unhcr.org/see/where-we-work/north-macedonia 2018
(22.12.2019)
68 Исто, 2018 (22.12.2019)
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ниво, како збир на интеракции на актерите. И додека макронивото по правило повеќе

беше заинтересирано за стабилност отколку за безбедност, а средното сакаше да го

искористи позитивниот моментум од регионот, но за жал беше обременето од историјата,

микронивото беше исправено пред предизвикот да се справи со појавните форми на

етнични национализми, асиметрија и несоодветни перцепции меѓу етничките заедници69.

Според концептот на меѓународна инволвираност, Македонија практично при-

менуваше поширока палета на односи од превентивна дипломатија, дипломатија на мирот,

хуманитарна помош и чување на мирот до постконфликтно градење на мирот. Оттука,

одговорот кон меѓународните актери се формираше примарно од алтернативите на

надворешната и безбедносна политика, можностите за контрибуција, глобалниот мир и

пристапноста кон колективните безбедносни системи преку Партнерството за мир,

Акциониот план за членство, Програмата за стабилизација и асоцијација и постигнатите

критериуми за НАТО-членство и препораките за отворање на процесот на преговори со

ЕУ. Обременети со историските пречки и сензитивното влијание на меѓуетничките

односи, националната стратегија е детерминирана од исчекувања на подобро време за

себеостварување, добро балансирање помеѓу компромисот и интеграциските процеси и

чесен компромис кој не навлегува во идентитетот. Грција прави маркетиншки скокови од

истокот кон западот и само политичката елита во земјата е заинтересирана да го држи

прашањето за името отворено заради потребите од решавање на внатрешната стабилност.

Сепак, покрај влијанието и предизвиците кои потекнуваат од хуманитарната кризи

од соседството, интегративноста и постигнувањата на земјите од регионот од друга

страна, посебно во однос на олеснување на патот до полноправно ЕУ и НАТО членство,

може да биде од полза и за останатите земји од регионот.

Исто така треба да се напомене комплексноста на процесот на преговори базиран

на постигнати критериуми, кој пренесен како искуство и адекватен пример може да влијае

за консолидација, надминување на блокираните процеси и унапредување на дијалогот на

страните кои имаат спротивставени перцепции. Пристапувањето во членство е можно

само ако земјата е детерминирана и упорна и ако придонесува за стабилноста на регионот,

бидејќи без стабилно соседство, без оглед на членството, и земјата членка која граничи со

69 Подетално на страната на Министерството за одбрана
http://www.mod.gov.mk/Министерство/за/одбрана/на/Република/Северна/Македонија 2018 (23.12.2019)
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такво соседство не може да се пофали со сопствената стабилност. Тоа значи дека

стабилноста е меѓузависна, а добрососедските односи се реална потреба, а не фраза.

Ние постојано повторуваме дека Европа е целосна само тогаш кога ќе го интегрира

регионот, но за западниот свет остануваат отворени прашањата за границите на ЕУ за кои

ни сегашните европски лидери не можат да се договорат, веројатно заради недостатокот

на визија. Искуството од соработката во одбраната и безбедноста и овде потврдува дека

научените лекции се корисни и применливи, а дека националниот замор од политиката на

ЕУ може да се преброди со прагматичност и функционална детерминираност.

Знаејќи ги овие горенаведени состојби и според досегашните искуства во оваа поле

на државно ниво, може да се каже дека сето ова мора да се сведе на координација и брзо

реципрочно информирање за превенција на можните хуманитарните кризи.
Координацијата е важна во сите фази на елементарните непогоди. Важноста од

координација доаѓа до израз посебно во фазата на непосредна реакција, каде е потребна

ефикасната координација за да се минимизираат празнините, да се избегне дуплирање,

помош и несоодветни интервенции, доцнења и препреки, посебно во донесувањето

одлуки. Слабата координација носи незадоволителни одговори на елементарните

непогоди и може да доведе до незадоволство на цивилното население. Важен елемент кој

претходи на преземањето превентивни мерки е информирањето. Заемната размена на

информации треба да се процени не само на внатрешен план (во местото или во земјата).

Исто така, важно е размената на итни информации да се реализира преку центрите за

управување со вонредни состојби со соседните земји70. Тоа ја зголемува ефикасноста во

земјата и координацијата на акциите помеѓу воените структури на регионално ниво.

Свесноста на граѓаните често се поврзува со одредено ниво на ризици, посебно оние кои

доаѓаат од пожарите, земјотресите, поплавите, лизгањето на земјиштето или загадувањето

на животната средина итн. Тоа е една од примарните задачи која треба да се преземе од

одговорните структури за елементарни непогоди на централно или на локално ниво.

Преку имплементација на сите форми на семинари, брошури, информации преку

медиумите, лекциите во училиштата итн., треба да се дадат информации за последиците

70Udruzenja za vanredne Situacije, Srbija UVS http://www.vanredne-situacije.net/kontakt.htm
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska, DUZS http://www.duzs.hr/page.aspx?PageID=28
Agjencia e menaxhimit emergjent, Kosova, AME https://ame.rks-gov.net/al/ (24.12.2019)
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од различни елементарни непогоди и начинот на кој луѓето треба да делуваат за да ги

избегнат последиците и да делуваат ефикасно во овие случаи.

Во Република Македонија во 2005 год. со закон беше основана Дирекцијата за

заштита и спасување. Дирекцијата е независно државно тело. Таа е создадена со спојување

на цивилната заштита од Министерството за одбрана и Инспекторатот за противпожарна

заштита на Министерството за внатрешни работи, се состои од 4 сектори со 11 оддели, 4

независни оддели и 35 локални канцеларии за заштита и спасување. Како институција,

Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија е одговорна за заштита и

спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните ресурси,

флората и фауната и културното наследство од природни катастрофи и други несреќи во

мир, вонредни ситуации и воена состојба71.

Со потпишувањето на билатерални договори Република Македонија активно

учествува во регионални иницијативи и соработка со водечките меѓународни организации,

активно работи на зајакнување на националниот систем за заштита и спасување на луѓето

и имотот од природни катастрофи и други несреќи и придонесува за поголема

интероперабилност на регионот и пошироко. Досега, Република Македонија има

воспоставено билатерална, регионална, како и соработка со меѓународни организации

како: ООН, Советот на Европа, НАТО, ЕУ, Меѓународната федерација на Црвениот крст и

Црвената полумесечина. Билатералните и меѓународните договори на полето на заштитата

и спасувањето со воспоставување на правна рамка за соработка на полето на превенцијата,

подготвеноста, давање и примање на помош и елиминација на последиците од големи

катастрофи72. Покрај тие договори, постои можност за размена на знаења и искуства,

учество во заеднички проекти, организирање на курсеви, семинари и предавања и

охрабрување за развој на материјални и технички ресурси и опрема. Досега Република

Македонија има потпишано билатерални договори со следните земји:

1. Босна и Херцеговина - потпишан на 20.03.2008 во Скопје.

2. Црна Гора - потпишан на 12.12.2008 во Подгорица.

3. Унгарија - потпишан на 10.09.2009 во Скопје.

71 Подетално на страната на Дирекцијата за заштита и спасување https://www.dzs.gov.mk/regionalcolaboration
2009 (16.12.2019)
72 Исто,2018 (16.12.2019)



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 61

4. Словенија - потпишан на 14.10.2010 во Загреб.

5. Хрватска - потпишан на 14.10.2010 во Загреб.

6. Албанија - потпишан во јуни 2012 во Струга73.

Преговорите со Бугарија, со Србија и со Италија се во тек за да се одреди

финалната верзија на текстот на договорот и неговото потпишување. Македонија има

некои искуства на полето на билатералната соработка, во 2011 година специјални тимови

(со 43 членови, 21 пумпи за исцрпување на вода, 8 шатори, 10 единици и 5 брода) на

Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија беа активно вклучени во

акциите за спасување и евакуација во опустошувачките поплави во Скадар, Албанија74.

3.1.2 Регионалните искуства
Регионалната соработка се остварува преку учеството на Република Македонија во

неколку регионални иницијативи: Иницијатива за подготвеност и превенција од

хуманитарни катастрофи за Југоисточна Европа (DPPI SEE) - на состанокот во Загреб во

септември 2007, осум земји (Албанија, Бугарија, Црна Гора, Македонија, Молдавија,

Романија, Словенија и Хрватска) потпишаа Меморандум за разбирање; Советот за

цивилно-воено планирање во Југоисточна Европа (SEE CMEP), кој беше воспоставен со

потпишувањето на Договорот во април 2001 во Софија, Бугарија. Во Советот на CMEP

SEE оперираат неколку работни групи:75

 Работна група за планирање и вежби;

 Работна група за стандарди и процедури;

 Работна група за ИT и информатички менаџмент.

На полето на регионалната соработка е обезбедено добро искуство преку

изведување на заеднички обуки и вежби кои имаа за цел справување со елементарни

непогоди и хуманитарни катастрофи:76

73 Подетално на страната на Дирекцијата за заштита и спасување https://www.dzs.gov.mk/regionalcolaboration
2009 (16.12.2019)
74 Исто, 2018 (17.12.2019)
75 https://www.analyticamk.org/files/ReportNo31Mak.pdf 2009 (22.12.2019)
76 Исто, 2009 (22.12.2019)
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 обука SEESIM (2009-2010) за елементарни непогоди, во рамките на билатералната

соработка помеѓу албанските вооружени сили и вооружените сили на САД;

 обуки за елементарни непогоди со италијанската армија одржани во Тирана, во

јуни 2011година;

 разменување искуства со германски специјалисти, користејќи противпожарни

камиони, одржана во Тирана 2011;  обука за земјотреси, одржана во Словенија во

октомври 2011 година;

 обука „Цивилна заштита во ООН и Југоисточна Европа“, одржана во Загреб,

Хрватска во мај 2011 во рамките на активностите со ООН;

 обука со сценарио „Поплава“, одржана во Хрватска, во мај 2012;

 планирана обука во рамките на Јадранската повелба (А-5) во Албанија во 2013

година;

 Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија организираше вежба

изведена на компјутери (CAX), одржана во Охрид во август 2005. Главната цел на

вежбата беше да се вежбаат процедурите и можностите на Советот на CMEP и

НАТО, да се понуди и да се прими помош за време на природни катастрофи. За

време на CMEP TTH-08 CAX учествуваа 97 учесници, 49 претставници на

националните институции во Македонија, а 48 беа од 8 земји (Албанија, Бугарија,

Босна и Херцеговина, Србија, Турција, Украина, Хрватска и Црна Гора) и

претставници на меѓународните организации во Македонија (ООН и НАТО);77

 вежба која е организирана од Евроатлантскиот координативен центар за одговор на

хуманиатрните катастрофи на НАТО:  IDASSA 2007 во Хрватска;  ZETUSU 2009

во Казакстан; IZMIR во Турција во 2010; вежбата „Shared Resilience 2013“,

организирана како ситуациска теренска тренинг-вежба (S/FTX) на полигонот

„Криволак“ во Република Македонија. Оваа вежба се  засноваше на замислено

сценарио и беше дизајнирана да ја гради способноста и интероперабилноста на

земјите-учеснички помеѓу различни владини агенции и меѓународен одговор од

меѓувладините учесници. На вежбата зедоа учество околу 300 лица од 6 земји

(САД, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Словенија и Република

Македонија како земја-домаќин). Учесниците беа од различни институции:

77 https://www.analyticamk.org/files/ReportNo31Mak.pdf 2009 (22.12.2019)
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Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување,

Министерството за одбрана (МО), Министерството за внатрешни работи (МВР),

Министерството за здравство (МЗ), македонскиот Црвен крст78.

Регионалните земји имаат заеднички предизвици, особено на полето на

хуманитарните кризи од елементарните непогоди. Тие се соочуваат со истите регионални

опасности и закани кои може добро да се совладаат со политики, капацитети и заеднички

решенија. Концептот на соочување со хуманитарните кризи од елементарните непогоди и

заштитата од различни катастрофи нема да биде целосен ако се сфати како ексклузивна

компетентност само на една нација или земја. Елементарните непогоди и катастрофи може

да се случат не само на територијата на една земја, туку може да имаат регионален размер,

па и пошироко. Елементарните непогоди треба да бидат главниот домен на соработка и

развој на заеднички билатерални или регионални капацитети. Потребно е да се направат

нови правни прописи и да се овозможи заедничко ангажирање во соочувањето со овој вид

непогоди, со цел подготовка на законската регулатива во согласност со НАТО-

стандардите. Во соочувањето со можни елементарни непогоди и катастрофи, потребен е

развој на критични национални капацитети (модернизација на целокупниот систем за

менаџирање со кризи според европски и Нато стандарди), преку елиминирање на вишокот

капацитети, стари капацитети и оние кои не се во употреба. Многу е важно да бидеме

предвидливи, тесно да соработуваме кога делуваме заедно и да развиваме зеднички

капацитети, кои се неопходни за соочување со заедничките регионални закани и

опасности. Факт е дека во критични ситуации е потребна размена на искуства и

капацитетите за соочување со елементарните непогоди.

Декларирањето на капацитетите на нашата земја за сите можни хуманитарни кризи од

елементарни непогоди треба да се движи во оваа рамка. И не само тоа, треба и да

декларираме за кој вид  елементарни непогоди се нуди најквалитетна и специјализирана

помош во регионални рамки. Од голема важност е идентификувањето на искуствата од

елементарните непогоди кои се случија минатите години во регионот и преточување на

овие искуства во прирачници за обука, сценарија и програми. Комплетирањето на целосен

сет на тактички и технички доктрини и прирачници во однос на елементарните непогоди

78 https://www.analyticamk.org/files/ReportNo31Mak.pdf 2009 (22.12.2019)
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треба да се насочи во оваа рамка. Сознанието за искуствата што секоја земја го има во

организирање и изведување на операции за справување со елементарни непогоди е многу

важно и од голем интерес. Овде е местото за размена на искуства на нашите воени сили со

оние од регионот и пошироко: размена каде ќе бидат нагласени хомогените армиски

практики за сите елементарни непогоди; преглед на целиот систем за елементарни

непогоди на територијата на нашите земји, со анализирање на можните опасности и

сценарија, ресурсите и капацитетите и планот изготвен од сите институции на сите нивоа;

дизајнирање и имплементација на планови и програми за обука во интерес на зголемување

на професионализмот и подготовката на воениот персонал за соочување со елементарните

непогоди. Достигнувањето на НАТО стандардите за овој вид операции бара размена на

искуства и развој на заеднички обуки за елементарни непогоди.

3.2 Македонија и Србија

Македонија и Србија се дел од т.н. „Балканска рута“ која го има следниов тек:

мигрантите ја преминуваат турско-грчката граница од каде имаат три опции да ја

напуштат државата: 1) по воздушен пат (интра - Шенген лет), 2) по воден пат (интра-

Шенген ферибот за Италија) и 3) по копнен пат (преку Бугарија и Грција или преку

Западен Балкан).

Оние кои се одлучуваат да патуваат преку Западен Балкан ја преминуваат

македонската граница, обично во околината на Гевгелија и во помал дел во околината на

Битола, продолжуваат кон Србија (во близина на граничниот премин Табановце) со цел да

стигнат до земјите од Западна Европа. Најчесто,  влезот во Шенген-зоната е Унгарија.

Очигледно, грчко-турската граница се соочува со најголем притисок. Според

ФРОНТЕКС (агенција на ЕУ за безбедност на надворешните граници), само во првата

половина на 2012 год. биле забележани речиси 21 000 илегални гранични преминувања79.

Во 2012 год. македонските медиуми врз основа на анонимни дипломатски извори пишуваа

дека грчките надлежни органи, обидувајќи се да се справат со овој проблем, понекогаш

остануваат „слепи“ и преферираат да ги остават мигрантите да ја напуштат државата

79 https://www.analyticamk.org/images/stories/files/report/14055_illagal_migration_mk.pdf 2016 (24.12.2019)
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наместо да ги приведат, затоа што тоа за нив се додатни потешкотии во материјална и

финансиска основа80.

Во повеќе наврати, Министерството за внатрешни работи има нагласено дека

соработката со Грција не е на посакуваното ниво и дека границата не се чува од двете

страни со еднакво внимание81.

Откако мигрантите ќе ја преминат грчко-македонската граница, некои веднаш

продолжуваат кон Србија, но многу од нив поминуваат извесно време во селата во

близина на српската граница. Такви познати „попатни станици“ се селата Лојане и

Ваксинце. Додека некои од нив се сместени во приватни куќи (плаќаат кирија), другите

спијат во шумата. Според локалните пресметки, истовремено има околу 300 илегални

мигранти82.

Илегалната миграција не е проблем само на една држава. Сите земји од Западен

Балкан се соочуваат со истиот предизвик и очигледно е дека е потребен регионален

пристап кон решавање на проблемот. Згора на тоа, самата ЕУ има интерес за превенција

на илегалната миграција преку земјите од Западен Балкан бидејќи на крајот, државите

членки на ЕУ го носат товарот на крајна дестинација на мигрантите. Македонија е

вклучена во сите регионални иницијативи за соработка и ги има потпишано релевантните

мултилатерални и билатерални договори.

Македонија и Србија ја имаат потпишано Конвенцијата за полициска соработка во

Југоисточна Европа83 која ги разработува сите форми на регионална соработка и служи

како основа за потпишување билатерални договори, како што се на пример протоколи и

договори за заеднички гранични патроли со Србија, договори за заеднички контакт-

центри (со Албанија, Косово, Косово и Бугарија, Бугарија).

80 https://www.analyticamk.org/images/stories/files/report/14055_illagal_migration_mk.pdf 2016 (24.12.2019)
81 Нова Македонија: Грција не соработува за спречување на илегалните мигранти
http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=21538 (25.12.2019)
82 https://www.analyticamk.org/images/stories/files/report/14055_illagal_migration_mk.pdf 2013 (24.12.2019)
83 Меѓународна организација за миграција, европска миграциска криза, ИОМ  реакција во итни случаи, план
за Србија и Македонија, септември ‒ декември 2015. стр. 5
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/IOM-EuropeanMigration-Crisis-WB-Response-Plan-

Appeal.pdf (24.12.2019)
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Лицата од МВР кои беа интервјуирани се задоволни од соработката со соседните

држави, посебно со Албанија, со исклучок на Грција84. Сепак, иако се потпишани

договори за заеднички контакт-центри и мешани патроли со Србија, тие сè уште не

започнале со работа. Дополнително, Европската комисија забележува дека надзорните

патроли долж границата со Косово треба да се справат со предизвикот на илегалната

трговија со добра и илегалната миграција. Овие механизми се многу важни во пресрет на

фактот дека македонско-српската граница  е онаа која подлежи на најголем притисок од

мигрантите.

Македонија исто така е потписник на Меморандумот за разбирање за основање

систем за размена на статистички информации во областа на илегалната миграција и

учество во Регионалниот систем за рано предупредување од 2008.

Сепак, иако правната основа постои, размената на информации сè уште не е на

задоволително ниво. Ова е забележано во Физибилити-студијата на Меѓународната

организација за миграции која потенцира дека недостатокот од споделување и размена на

информации помеѓу државите во регионот „ ја попречува способноста на надлежните тела

да се справуваат со напливот на нерегуларни миграциски текови на систематски начин“85.

Друга важна иницијатива е Регионалната иницијатива за миграција, азил и бегалци

(МАРРИ)86. МАРРИ има регионален центар (РЦ) сместен во Скопје и неговата улога е да

промовира поблиска регионална соработка и кохерентен пристап во соодветните области.

Сепак, МАРРИ РЦ нема извршен капацитет, туку само обезбедува платформа за размена

на информации, анализи на политики, идентификација на недостатоци и предлагање

решенија. Предизвиците во работата на МАРРИ кои беа идентификувани може да се смета

дека ги претставуваат предизвиците кои ги имаат државите кога треба да соработуваат –

различни приоритети во исто време, јазични бариери, обемна административна и

84 Нова Македонија: Грција не соработува за спречување на илегалните мигранти
http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=21538 (25.12.2019)
(Новинарско истражување 2016 во врска со наводите од страна на некои медиуми дека Грција не соработува
доволно со Македонија во врска со протокот на мигрантте, кои беше наведено и како дел од некои извештаи
на невладини органиации кое соработка беше опишана како дел од ,,планираните“ активности на грчката
влада како одговор на ,,провокациите,, на владата на Република Македонијаво врска со спорот на името.
85 http://os.x-pdf.ru/20politologiya/343675-1-policy-report-analiza-nacionalnite-politiki-praktiki-spravuva-e.php
86 МАРРИ Миграциска анализа 2012, МАРРИ Регионален центар, миграционен профил на Македонија за
2010, Влада на Република Македонија
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бирократска работа, недостаток на капацитети да подговтвуваат сеопфатни одговори

навремено итн.

Акцискиот план за спроведување на миграциската политика на Република

Македонија за периодот 2015-2020 година, е документ чија реализација континуирано ќе

се следи и ќе се оценуваат ефектите од преземените мерки и активности. Освен тоа, тој

останува отворен за дополнувања и промени на активностите со цел доследна реализација

на целите на миграциската политика.

Во ова насока со појавата на криумчарењето на мигранти, покрај реализацијата на

мерки и активности и зајакнувањето на внатреагенциската и меѓуагенциската соработка на

национално ниво, во Македонија, како и во Србија, се планирани и преземени и следните

активности во рамки на прекуграничната полициска соработка:

 редовно одржување на средби на локално, регионално и централно ниво со надлежните

гранични полициски служби на соседните држави (со Република Грција повремено);

 редовна реализација на мешани патроли со надлежните органи на соседните гранични

служби, т.е. со  Република Србија, Република  Бугарија, Република Косово и Република

Албанија;

 отворени се четири заеднички контакт - центри за полициска соработка со надлежните

гранични полициски служби на соседните држави (со Република Србија, Република

Бугарија, Република Косово и Република Албанија)87;

 редовно учество во заеднички оперативни активности во организација на Фронтекс

(Frontex), на територијата на Република Македонија и во странство (од 2011 година)88;

 редовно учество во заеднички и координирани операции со поддршка на DCAF, на

територијата на Република Македонија и во регионот (од 2012  година)89;

 редовна размена на информации од областа на граничното работење со Фронтекс

(Frontex);

87 Американски Стејт департмент, „Извештај за трговија со луѓе за 2015“, достапен на
https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf (02.01.2020)
88 Исто, https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf (02.01.2020)
89 Исто, https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf (02.01.2020)
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 учество во проектните активности на Меѓународната организација за миграции кои

имаат за цел јакнење на капацитетите и соработката помеѓу земјите во регионот со цел

справување со илегалната миграција и трговијата со луѓе;

 редовно учество во други оперативни активности чии носители се земјите  членки на

Европската Унија и нејзините институции, а кои имаат за цел борба против илегалната

миграција и прекуграничниот криминал;

 развивање и одржување на билатералната полициска соработка со надлежните служби

на земјите членки на Европската Унија и со земјите од регионот;

 одржување и натамошно продлабочување на соработката со Фронтекс (Frontex)

(вклучувајќи ги основната и специјализирана обука, анализата на ризик и учеството во

оперативни активности);

 отворени се заеднички гранични премини за локален сообраќај со Република Србија (Г.

Црцорија – Голеш) и со Република Албанија (Џепиште – Требиште), а отпочнати се и

подготовки за отворање на заеднички граничен премин за меѓународен сообраќај со

Република Косово (Белановце – Станчиќ);

 размена на искуства, планирање и реализација на заеднички вежби и обуки со

надлежните гранични полициски служби на соседните држави (со  Република Србија,

Република  Бугарија, Република Косово и Република Албанија);

 учество во иницијативата „UNHCR/IOM за заштита на бегалци и меѓународна

миграција во Западниот Балкан“ која има цел да придонесе во однос на воспоставањето

и спроведувањето на системи за раководење со миграциите и азилот кои ќе бидат

осетливи за потребата од заштитата, кои ја задоволуваат легитимната потреба на

државите за заштита на нивните граници и територии и кои ќе можат да ги постигнат

целите во однос на управувањето со миграциите и да ги исполнат нивите обврски

според меѓународното право за човечките права и за правото за бегалци;

 иницирање и учество во проекти кои имаат за цел овозможување на услови за размена

на преведувачи и реализација на заеднички летови за враќање на државјани на трети

земји, воспоставување на регионални механизми за размена на информации и пораки за

рано предупредување;

 иницирање и учество во проекти и иницијативи кои имаат за цел подобрување на

условите за сместување на лицата во Прифатниот центар за странци;
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 учество во други проекти и иницијативи кои се однесуваат на натамошно јакнење на

националните капацитети за гранична безбедност и на граничната безбедност во

регионот и

 соработка со IOM, UNHCR, MARRI, DCAF, ICMPD и други меѓународни организации

и форуми и невладини организации кои ја третираат проблематиката на илегалната

миграција.

3.2.2 Заклучок
Двете соседни земји, Македонија и Србија,  треба да ја зајакнат соработката,

посебно во делот со размена на искуства и политики кон мигрантската криза со цел

генерално да се зајакне безбедносната клима во регионот, знаејќи го фактот дека

бегалците во своите редови транзитираат и можни и потенцијални безбедносни закани во

секој сегмент на општеството. По горенаведената анализа може да констатираме дека

двете соседни земји со законските регулативи, политиките и активностите, како и

склучените соработки во сегментот на бегалската и мигрантската криза ги исполнуваат

бараните и често споменуваните европски и други меѓународни  стандарди и прописи од

хуманитарниот сегмент, како и од внатрешно-безбедносниот сегмент како примарни

државни интереси на двете земји.

Но, од друга страна пак, многуте конференции за состојбата со мигрантската криза

укажуваат на ставови кои се во спротивност со овие регионални соработки и ставови кои

се негативни наклонети кон начините на решавањето и справувањето со мигрантската

криза. Генералните заклучоци од ваквите ставови може да се сумираат на следните точки:

• Потребна ни е нова регионална рамка и нова регионална политика. Не постои

консензус за гледање на целата миграциска криза.

• Миграциите не се значително засегнати од поголемите земји на ЕУ.

• Акциите на изградбата на ѕидови не се индивидуални идеи и стремежи на

одделни земји (Унгарија, Хрватска) и веќе се направени со помош на водечките земји.

• Главни причини за миграцијата се: глобализацијата, сиромаштијата и

„демократизацијата“ на одредени земји.
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• Неопходно е да се изградат физички пречки, барем во некои гранични области

(самиот факт дека на диво  транзитираат мигранти до ЕУ  значи дека некои делови на

границата со Србија се ,„порозни“ и се минуваат незабележано, што навестува на

технички пропусти).

• Кризата може да доведе до конфликт, а исто така може да се претвори во

катастрофа.

• Има сомнение дека дел од мигрантите кои транзитираат во овие земји се дел од

организирани групи на криминал, трговија со луѓе и друго.

• Европа мора да го има истиот став кон овој проблем. Потребна е заедничка

позиција во сите земји во Европа. Овој проблем постои и нема да престане.

• Зголемена контрола на државната граница на Република Србија кон Бугарија и

Македонија за формирање заедничка сила на МВР и Министерството за одбрана.

• Ќе бидат потребни системски кризни студии, разбрани како сериозен и широк

феномен.

• Мигрантите трба да се третираат на организиран начин, системски како дел од

еден поширок план и секоја држава мора да се грижи за себе на единствениот начин за да

остане безбедна.

• Потребно е да се направи разлика меѓу мигрантите од подрачјата зафатени со

војна од оние кои се  од економски причини (очигледна е злоупотребата на мигрантскиот

тек (како последица од војната во Сирија) и други мигранти од Блискиот Исток и

африканските земји кои ја користат оваа рута за економско мигрирање, прикривајќи се со

мигрантите од Сирија).

• На почетокот, кризата предизвикана од миграцијата може да се контролира до

одреден степен, но со време станува сè повеќе и повеќе комплексна, и во неа се вградени

елементи како што се шверц, дрога, трговија со луѓе и криминал.

3.3 Македонија и Албанија

Интензивната соработка на полето на менаџирањето на кризи меѓу овие две земји

започна во текот на 2015 година и во првите месеци од 2016 година, кога Република

Македонија и Република Албанија се соочија со голем број бегалци и мигранти што

транзитираа преку нивната територија на пат кон северните и западноевропските земји.
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Приливот на мигранти и бегалци имал најмалку две важни димензии што наложиле

преземање на итни мерки – хуманитарната димензија и безбедносната димензија на

проблемот. Од хуманитарна гледна точка, постои неодложна потреба од осигурување

безбеден премин низ територијата на двете држави за бегалците и мигрантите што се

решени да стигнат до избраните земји во Северна и во Западна Европа, како и да се

обезбедат јасни и едноставни постапки за доделување азил за бегалците и мигрантите што

сакаат да побараат азил во Македонија и во Албанија. Во Република Македонија од

гледиштето на националната безбедност, неопходно беше да се воспостави контрола над

точките за влез и излез на мигрантите и бегалците (што главно влегуваат и излегуваат од

територијата на Република Македонија надвор од легалните меѓународни гранични

премини), со  примена на соодветни постапки на регистрација. Освен за целите на

гранична  контрола (како еден од суштинските аспекти на националната безбедност),

примената на ваквите постапки на регистрација исто така беше неопходна за целите на

обезбедување хуманитарна помош, како и за да се намали ризикот од експлоатација на

мигрантите и бегалците од страна на регионалната мрежа за трговија со луѓе – следствено,

поради безбедноста на самите бегалци и мигранти. За да се обезбедат соодветни одговори

на сите овие димензии од бегалската и мигрантската криза, Република Македонија и

Република Албанија имаат преземено голем број мерки – преку изменување на

законодавството и со примена на соодветни механизми на миграциска политика,

потпирајќи се и на сопствените ресурси и на соработката со голем број земји во рамките и

надвор од регионот на Југоисточна Европа.  Од друга страна пак, ниту Република

Македонија, па ниту Република Албанија, не може да ги избегне, промени, отстрани или

одложи овие обврски, двете држави  би требало да имаат подобар пристап кон нив, како

што е неопходно во оваа мигрантска криза. Оваа криза налага глобален одговор и

интеракција и претставува сложен предизвик и за тековната непосредна ситуација, како и

на долгорочен план.

Во Република Македонија последната најважна измена во законодавството чија

единствена цел беше да се ублажи влијанието на бегалската и мигрантската криза е

измената на Законот за азил и привремена заштита од 18 јуни 2015 година90. Оваа измена

90 Подетално на страната на Собранаие https://www.sobranie.mk/conten/MK.pdf 2016 (04.01.2020)
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ја овозможи „легализацијата“ на статусот на бегалци и мигранти што транзитираат низ

Република Македонија, обезбедувајќи правна основа за нивното присуство на нејзината

територија, како и употребата на јавен превоз и хуманитарна помош.

Исто така, незаконскиот статус на мигрантите и бегалците ги направи полесен плен

за крадците и групите за трговија со луѓе. Дополнувањето на Законот за азил и

привремена заштита од 18 јуни 2015 година обезбеди соодветен одговор на овие

забележани проблеми91. Обезбеди дополнителни правни можности за мигрантите и

бегалците што транзитираат  преку територијата на Република Македонија – освен

можноста да поднесат барање за азил, бегалците и мигрантите сега имаат можност да ги

изјаснат своите намери за барање да им се признае правото на азил. Таквата изјава може

да се достави до соодветните гранични власти или каде било на територијата на Република

Македонија. По таквата изјава, бегалците и мигрантите добиваат потврда што им

овозможува да престојуваат легално на територијата на Република Македонија во рок од

72 часа. Во рамките на тој период, тие можат или да поднесат вистинско барање за азил на

територијата на Република Македонија или да го продолжат патување по должина на

западнобалканската рута, со употреба на сите достапни видови јавен превоз.

Освен опишаните законски измени, Република Македонија презеде и примени

голем број мерки овозможени од постојното законодавство, главно во контекст на

механизмите за управување на кризи. Во оваа смисла, на 19 август 2015 година Владата на

Република Македонија прогласи кризна состојба92 по јужната и северната граница на

Република Македонија. Во согласност со оваа одлука, Центарот за управување на кризи го

активираше своето главно седиште и усвои Акциски план за превенција и управување со

влезот и транзитот на мигранти низ територијата на Република Македонија. Оваа одлука ѝ

овозможи на Армијата да им обезбеди соодветна помош на полициските сили во нивните

напори за обезбедување на границите и контролирање на влезот на бегалци и мигранти на

територијата на Република Македонија. Оваа одлука на Владата подоцна беше одобрена

91 Закон за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 49/2003, 66/2007,
142/2008, 19/2009, 146/2009, 166/2012, 54/2013, 101/2015, 152/2015, 55/2016 и 71/2016)
92 Влада на Република Македонија: Одлука за постоење кризна состојба поради зголемен обем на влез и
транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 141/2015)
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од Собранието кое донесе одлука и прогласи кризна состојба, според постапката утврдена

во законодавството за управување на кризи. Според одлуката на Собранието,

времетраењето на кризната ситуација е продолжено до 15 јуни 2016 година.

Подоцна, дополнително е продолжено до 31 декември, 2016 година. Освен што има

обезбедено основа за доделување помош на полициските сили  од страна на Армијата во

процесот на обезбедување на границите, објавувањето кризна состојба овозможи

мобилизирање на дополнителни човечки и технички ресурси во напорите за управување

со транзитот на бегалци. Таквата мобилизација овозможи воспоставување на транзитни

кампови за бегалци по јужната и северната граница, каде што на мигрантите и бегалците

им се дава неопходната хуманитарна помош. Исто така се овозможи и изградбата на

привремена физичка бариера (двослојна ограда) по должина на јужната граница, што

значително ги намали можностите за неконтролирано и нерегистрирано преминување на

границата меѓу Република Македонија и Република Грција.

3.3.1 Мерките и активностите на Република Албанија
Законот за азил во Република Албанија бр. 121/2014, со своите измени, беше

одобрен на 18.9.2014 година и пролонгиран со Декрет бр. 8736, на 08.10.2014 од страна на

претседателот на Република Албанија93. Овој нов закон го потисна Законот за азил на

Република Албанија од 1998 година, со своите измени, и Законот за интеграција и семејно

обединување на лица со одобрен азил во Република Албанија од 2003 година. Една од

иновациите кај овој закон е токму интеграцијата на постојниот закон за азил, на еден

хармонизиран начин чија цел е да го консолидира и да го регулира полето на азил во

Република Албанија со последните развои и промени, особено оние поврзани со

одобрување на Законот за странци од 2013 година94. Овој закон цели кон консолидирање

на големата правна рамка од областа на азилот и целосно усогласување на ова

законодавство со Европската Унија. Како што е дефинирано во член 2 од истиот закон,

целта е да се утврдат принципите и основните услови за препознавање и гарантирање на

правото на странците и лицата без државјанство да побараат меѓународна заштита;

93 Закон за азил на Република Албанија - 18.9.2014. Службен весник, 18.9.2014, бр.121
94 EIRP постапка, том 10 (2015) Закон за Азил во Албанија и дел од регулативите на ЕУ за азил, автори:
Катрин Треска, Енѓел Ликмета.
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одговорните власти и нивната надлежност да се справуваат со странци и лица без

државјанство што бараат меѓународна заштита; начините за водење евиденција и

документација, обезбедена за лицата што бараат азил и оние што се наоѓаат под некој

облик на меѓународна заштита во Република Албанија; статусот на бегалци и сродниот

заштитен статус; правата што произлегуваат од меѓународната заштита; правото на

административна и судска жалба. Овој закон е составен во согласност со Универзалната

декларација на човекови права од 1948 година. Член 14 од Декларацијата пропишува:

„Секој има право во друга држава да бара и да ужива азил поради прогонување. Ова право

не може да се укине во случај прогонителите навистина да потекнуваат од неполитички

злосторства или од акти што се противат на целите и принципите на Обединетите нации“.

Една тема што треба да се разгледа е значењето што албанското законодавство му

го има придодадено на терминот „азил“. Одговорот на ова прашање може да се најде во

член 3 од Законот бр. 121/2014 година, каде што азилот се дефинира како еден облик на

меѓународна заштита што им ја доделува Република Албанија на бегалците95. Истата

одредба дава значење на терминот „бегалец“, како странец или лице без државјанство, кое

поради оправдан страв од прогонување од расни, религиозни, национални причини,

поради членство во конкретна општествена група или како припадник на одредено

политичко мислење, се наоѓа надвор од државата чиј државјанин е тој или каде што се

наоѓа неговото постојано живеалиште и не може или не сака да ја побара заштитата на таа

држава или да се врати во таа држава, како последица на овие околности, во согласност со

условите наведени во дел од Женевската конвенција. Со оглед на содржината и

регулативите, ќе заклучиме дека новиот албански Закон за азил е детален и опсежен закон

што ги одредува условите и процедурите за доделување и повлекување азил, слична

заштита и привремена заштита во Република Албанија, правата и обврските на барателите

на азил, бегалците и лицата под привремена и супсидијарна заштита, содржината на

статусот на бегалците и супсидијарната заштита, правото на семејно обединување и

утврдување на условите за интеграција на бегалците и лицата под заштита во Република

Албанија.

95 Подетално на страната на Собранаие https://www.sobranie.mk/conten/MK.pdf 2016 (04.01.2020)
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Посебни политики
Активноста на албанската дипломатија главно се фокусираше на тоа да остане  во

тек со ситуацијата и на размена на информации меѓу локалните агенции и институции, со

употреба на своите ресурси во странство и контактите со странските амбасади. Така, се

стреми кон висококвалитетна размена на информации, прецизна статистика, координација

меѓу институциите, соработка меѓу албанските агенции за спроведување на законот и

странските агенции, преку одржување редовни контакти со имиграциските служби во

земјите домаќини, како и соработка на институционално ниво меѓу засебните

министерства96.

Планот подготвен во септември 2015 година како дел од мерките за  подготвување

за соочување со приливот на потенцијална миграција/бегалци по барање на

Министерството за внатрешни работи, претставува хипотетски нацрт-план што сѐ уште не

е одобрен, но може да стане активен доколку Албанија е погодена од прилив на

мигранти/потенцијални бегалци. Во неколку официјални изјави, претставниците на

албанската Влада тврдат дека се преземени неопходните мерки од страна на властите и

дека тие се подготвени за какви било евентуални развои поврзани со приемот на мигранти

од други земји97.

Конкретни мерки преземени од албанската власт во поглед на мигрантската криза:98

Подготвен контингентен  за прием на државјани од трети земји што можат да

дојдат во државата.

Градоначалнците ги имаат назначено местата каде што постои најголема

веројатност да се постават прифатилишта за странците, минималниот и максималниот

капацитет за сместување и веќе се назначени неколку центри, главно на југот и истокот од

Албанија.

Назначени се човечки, логистички и финансиски ресурси. Направени се

пресметки во поглед на управувањето со оваа ситуација, како дел од Контингентниот

план, под раководство на Генералниот директорат за границите и миграцијата. Постои

Центар за прием и сместување на барателите на азил и бегалцитете и се прават напори да

96 Подетално на страната на Собранаие https://www.sobranie.mk/conten/MK.pdf 2016 (04.01.2020)
97 Исто, 2016 (04.01.2020)
98 Исто, 2016 (04.01.2020)
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се зголеми капацитетот за прием и сместување на овој центар. Од друга страна, земени се

предвид можните сценарија за поставување шатори и контејнери во случај на можен

прилив на бегалци. Освен кампот Капштица, ќе бидат воспоставени два други кампа во

Корча за да се сместат сириските имигранти што пристигнуваат во Албанија, како и

камповите „Поцеста“ и „Дренова“.

Граничната контрола е засилена и е зголемен бројот на човечки и материјални

ресурси за да се направи контролата уште поефикасна. Граничната линија со Грција и

Македонија (во време кога мигрантите беа блокирани кај Идомени/Грција) се

идентификуваше како високоризична област за влез на бегалци. Затоа локалниот

Директорат за гранична и миграциска полиција во Ѓирокастра и Корча ја зајакна оваа

област со дополнителни патроли и со дел дополнителна опрема за регистрација на

приведените мигранти. Дополнителна логистичка опрема како шатори, ќебиња и други

средства за лична употреба им беа доставени на овие директорати според потребното. Има

и неколку места каде што можат да се воспостават привремени центри за регистрација и

сместување по должина на овие гранични области. Идентификувани се 3 точки на влез низ

кои сириските бегалци би можеле да стигнат до Албанија. Инсталирани се 15 скенери на

станиците за гранична контрола, за да се земат отпечатоци на сите бегалци што ќе влезат

во земјата;

Идентификувани се потенцијалните точки за влез/излез. Министерството за

надворешни работи има вложено големи напори за скратување на времетраењето на

постапките за репатријација на нелегалните мигранти. Ова се должи на суштинското

време за поставување паралелни структури за верификација на луѓето и враќање на оние

што не ги исполнуваат бараните критериуми. Во поглед на облиците на соработка

поврзани со темата на нелегална миграција,  албанската Влада соработува на стратегиско

ниво со:

 Националната контакт-точка за состојбата на миграцискиот прилив;

 Националната контакт-точка функционира во рамките на Советот на министри

преку Оперативната канцеларија на ситуација (OOS). Оваа канцеларија известува

секогаш кога ќе идентификува бегалци/мигранти на границите и во рамките на

територијата.

Соработува со:
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ФРОНТЕКС – дневни извештаи; Националната контакт-точка соработува со

ФРОНТЕКС, со цел да добие целосни показатели за ситуацијата со нелегалните мигранти

во системот JORA на ФРОНТЕКС;

Македонија преку Центарот за полициска соработка кај Ќафасан, секојдневно

известува за состојбата на нелегална миграција на ова место;

меѓународните организации како ИОМ, УНХЦР и „Каритас“ разменуваат

информации во најкус можен рок околу нелегалната миграција во соседната земја, Грција;

службениците за контакт назначени во странските амбасади во Албанија и

службениците од албанската гранична полиција назначени во соседните земји;

службеникот за контакт во Амбасадата на Грција во Тирана добива информации

во врска со статусот и бројот на незаконски мигранти на сите „жешки точки“ отворени од

грчките власти, дури и на границата со Албанија.

Соработката со ОБСЕ се состои од низа семинари за албанската миграциска и

гранична полиција, со цел да се зголеми нејзиниот капацитет за справување со

предизвиците на нелегална миграција по зголемување на приливот на мигранти низ

Западен Балкан. Меѓународните организации како УНХЦР, ИОМ, Црвениот крст,

УНИЦЕФ, организацијата „Save the Children“ и др., постојано бараат од албанските власти

да преземат мерки и досега ја имаат понудено својата помош преку доставување

материјали, како шатори, прибор, облека, лекови и опрема за итни случаи99.

3.3.2 Заклучок
Треба да се напомене фактот дека Република Македонија, како и Република

Албанија се соочуваат со многу сериозен предизвик од безбедносен и хуманитарен

карактер предизвикан од страна на мигрантската криза, што постои до ден-денеска поради

специфичностите на геостратешката положба на двете земји и непредвидените движења и

стратегии на државите од Блискиот Исток, конкретно Турција и затоа не може да се

предвиди како овие законски мерки, активности, начела, соработки и специфични

политики ќе можат да контролираат еден евентуален нов бран на мигранти. Тесната

соработка со голем број земји од Југоисточна Европа, особено со оние што се наоѓаат по

должина на таканаречената „Западнобалканска рута“ (Србија, Хрватска, Словенија), како

99 Подетално на страната на Собранаие https://www.sobranie.mk/conten/MK.pdf 2016 (04.01.2020)
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и со земјите од Вишеградската група (Унгарија, Словачка, Република Чешка и Полска)

треба да се одржува на висок степен, но и да не се занемари уште потесната регионална

соработка со соседите, како онаа меѓу Македонија и Албанија, посебно на безбедносен

план заради можна дестабилизација на регионот со наплив на нови мигранти, сето ова

зајакнато со сегашната кризна ситуација на Балканот, посебно со појавата на

националистичките трендови во некои држави во регионот. Двете соседни земји треба да

ја зајакнат соработката посебно во делот со размена на искуства и политики кон

мигрантската криза со цел да се зајакне безбедносната клима генерално во регионот,

знаејќи го фактот дека бегалците во своите редови транзитираат и можни и потенцијални

безбедносни закани за секој сегмент на општеството. По горенаведената анализа може да

констатираме дека двете соседни земји со законските регулативи, политиките и

активностите, како и склучените соработки во сегментот на бегалската и мигрантската

криза ги исполнуваат бараните и често споменуваните европски и други меѓународни

стандарди и прописи од хуманитарниот сегмент, како и од внатрешно-безбедносниот

сегмент како примарни државни интереси на двете земји.

3.4 Македонија и Хрватска

Преку Балканската рута на мигрантите, како што е засегната Република

Македонија така со истите предизвици се соочува и Република Хрватска. Ако безбедноста

на нашата држава е во фокусот на засегнатоста на државниот апарат, истото важи и за

Република Хрватска, што значи дека е неопходна регионална соработка100, посебно во

смисла на мигрантската политика.

Германија на некој начин им посака „добредојде“ на бегалците, меѓутоа зад ова

германско „добредојде“ за бегалците постои претходно изработена студија на

Федералната служба за миграција и бегалци на Германија со заклучок дека Германија во

годините кои претстојат, не може да се одржи и да ги пополни работните места за

одредени професии со прираст на сопствената популација. Поради лошата демографска

состојба, на Германците им се потребни млади луѓе за работа во годините коишто

100 Меѓународна организација за миграција, европска миграциска криза, ИОМ  реакција во итни случаи, план
за ,,Балканската рута“, септември ‒ декември 2015 стр. 5
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/IOM-EuropeanMigration-Crisis-WB-Response-Plan-

Appeal.pdf (10.01.2020)
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доаѓаат101. Во Студијата, врз основа на статистички и демографски податоци, се заклучува

дека Германија долги години по ред има потреба за човечки ресурси и дека единствено

решение е пополнување на оваа празнина со имиграцијата. На овие причини треба да се

надврзе и намалувањето на евтината работна сила која доаѓаше во Германија од Полска,

Чешка и Унгарија, кои од 2007 година повеќе ја преферираат Велика Британија, наспроти

Германија102.

Освен недвосмислените економски мотиви за бранот бегалци кон Европа, постојат и

геополитички и хуманистичко-маркетингшки мотиви. Нив ги согледуваме преку

„вртењето грб“ на Германија од страна на земјите од Централна и Источна Европа во

повеќе ситуации, како на пример103: 1) одбивањето на Германија да се приклучи на

Американско-англиската коалиција во Ирачката војна на која ѝ се приклучија централно-

источните европски држави, 2) спротивставувањето на Германија за одредени видови на

проширување на НАТО алијансата до границите на Русија, наспроти согласноста на овие

држави за поставување на антиракетниот штит на нивна територија поради стравот од

Русија; 3) случувањата за време на грчката должничка криза во која Германија и

канцеларката Ангела Меркел беа претставени како немилосрдни предатори кои сакаат да

профитирааат. Значи, се работи за обид да им се одржи лекција на дел од домашната

јавност и опозицијата, но пред сè на наводните европски сојузници поради нивното

портретирање на Германија како неонацистичка држава, каде е заборавена хуманоста и

милосрдието и да се покаже спремност и желба за комплетна трансформација во една нова

101 Неколку статистички и демографски показатели:
 Иако во текот на 2014 година Република Германија забележила пораст на бројот на населението од

430 000 жители, сепак демографите предвидуваат дека сегашната бројка од 81,2 милиони население
до 2060 година ќе падне на 68-73 милиони.

 Работното население кое сега брои околу 45 милиони луѓе, за 15 години ќе се намали на 39
милиони, а до 2050 година на 29 милиони.

 Во Германија невработеноста изнесува 4,6% и тоа е најниското ниво во последниве 30 години. Во
овој момент во Германија слободни се повеќе од 597.000 работни места од кои нешто повеќе од
140.000 е потребата за инжинери и останати високо образовани стручни лица.

 Од вкупниот број на луѓе кои досега побарале азил во Германија 29% се малолетници, а 51% се на
возраст од 18-34 години. Ова значи дека 80% од барателите на азил се помлади од 35 години, што
претставува огромен потенцијал за подмладување на работната сила

102 Бројот на мигранти кој дошол во Германија во 2012 година е намален за 70.000 во однос на претходната
2011 година, според заводот на статистика на Германија од 2013
https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html (11.01.2020)

103 Иако овие држави во најголем дел се економски зависни од Германија, сепак тие од друга страна и
абиваат ,,нож во грб” на Германија. Само за пример: ¾ од извозот на Унгарија е наменет за Германија, во
додека во Република Чешка 70% од странските инвестиции се германски инвестиции.
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и друга димензија каде на пиедесталот ќе доминира хуманоста, сочувстото и милосрдието

кон сите кои се во неволја.

Од друга страна пак, воспоставувањето на системот за кризен менаџмент на

Република Хрватска беше започнато за време на војната. Првичната идеја беше да се

формира посебен сегмент на државната управа кој би бил наменет за делување во услови

на кризна состојба. Овој сегмент на државната управа беше осмислен да функционира во

рамките на Министерството за одбрана, покрај органите наменети за делување во

вонредна состојба. Овој проект беше стопиран по завршувањето на војната во

1995 година.

Иницијативата на САД упатена во 1998 година до земјите од Источна

и Јужна Европа за развој на центри за кризен менаџмент не беше веднаш прифатена од

сите земји, иако за истото САД понуди стручна и материјална помош.

Република Хрватска одредено време ја разгледуваше оваа иницијатива на САД и

водејќи се од сопствените интереси и потреби во 2002 година ја донесува Стратегијата за

национална безбедност на Република Хрватска104, во која за прв пат ја спомнува потребата од

развој на посебен систем за кризен менаџмент. Во овој документ, поточно во точка 94 е

наведено дека системот нацивилна заштита на Република Хрватска претставува главна

организацискарамка за спречување и санирање на последици од природни и

технолошкикатастрофи кој во иднина треба да се развива како единствен систем за

заштита и спасување преку обединување на различни делови од системот (кои се

моментално распоредени во разни министерства) во еден модерен систем за цивилно-

воено кризно планирање и управување во кризни ситуации. Во Стратегијата за

национална безбедност на Република Хрватска како главни среднорочни цели се наведени

членството на Република Хрватска во Европската Унија и во НАТО. Република Хрватска

во 2002 година ја донесува и Стратегијата заодбрана на Република Хрватска во која покрај

останатото спомнува дека Вооружените сили на Република Хрватска мора да развиваат и

оспособуваат капацитети за отстранување на последици од природни непогоди и други

несреќи во услови на кризна и вонредна состојба.

104 Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (Narodne novine br.32/2002 koja je van snage i nova koja je

na snazi br.73/2017).
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Овие капацитети би биле ангажирани како сили за поддршка на институциите на

Република Хрватска кои се надлежни за отстранување на последиците од природни

непогоди и други несреќи во услови на кризна и вонредна состојба.

Во период од 1998 до 2013 година извршната и законодавната власт на Република

Хрватска беше фокусирана на процесите за исполнување на стандардите за членство

во Европската Унија105 и во НАТО106. Разбирањето и дефинирањето на поимите кризна

и вонредна состојба во Република Хрватска, влијаеше не само на начинот на

организирање и воспоставување на системот за кризен менаџмент, туку и на целокупниот

процес на формирање и развој на силите, средствата и капацитетите.

Хрватските експерти од областа на кризниот менаџмент и од областа на

безбедноста и одбраната, поимите кризна и вонредна состојба ги разбираа како да се

синоними. Имено, под кризни или вонредни состојби хрватскиот теоретичар д-р Бранимир

Молак107 ги подразбира „сите оние појави кои можат масовно да го загрозат населението

(животот и здравјето), материјалните добра и природната околина во услови на војна и

мир“. Најголемиот број на хрватските експерти од областа на кризниот менаџмент и од

областа на безбедноста и одбраната се согласуваат со дефиницијата на д-р Бранимир

Молак на поимите кризна и вонредна состојба. Причина за вакво специфично дефинирање

и разбирање на овие поими во Република Хрватска се влијанијата на европската академска

заедница и на европските политички кругови кои за овие прашања сè уште не се

усогласени. Европската академска заедница при дефинирањето на поимот кризна состојба

има сеопфатен пристап и логички концепт и таа смета дека во дефиницијата јасно и

недвосмислено треба да се наведат сите закани, степенот на нивната опасност и

можностите за контролирање на кризата предизвикана од наведените закани.

Европските политички кругови кризната состојба ја дефинираат во зависност од

моменталната состојба и остварувањето на одредени политички или организациски

интереси и зависно од степенот на нивната подготвеност/неподготвеност за преземање

акции во одредени ситуации.

105 Република Хрватска е членка на Европската Унија од 01.07.2013 година
106 Република Хрватска е членка на НАТО од 01.04.2009 година
107 Molak, B. (2007). Što je to upravljanje u krizama. Ekonomija / Economics, Zagreb, RepublikaHrvatska. 13, 422
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Република Хрватска, следејќи ги трендовите на развој на безбедносните системи во

светот во XXI век и сопствените потреби, изгради сопствен систем за менаџмент со кризи,

кој според својата организација и начинот на функционирање е специфичен и поради тоа

се разликува од другите системи за менаџмент со кризи.

Република Хрватска кон крајот на 2017 година донесе посебен Закон108 со кој на

некој начин изврши заокружување на системот за кризен менаџмент.

Системот за кризен менаџмент на Република Хрватска е дефиниран како составен

дел од еден поширок систем наречен Систем за безбедност на татковината (СБТ).

Тој се разликува од другите системи по тоа што во својот состав нема постојани

институции задолжени за кризен менаџмент, но од друга страна, одредени министерства и

државни органи на Република Хрватска со соодветна законска и подзаконска регулатива

се задолжени за следење, анализа и процена на закани, ризици и опасности во државата, за

предлагањена превентивни мерки, за спроведување на превентивни мерки и за справување со

настанатите последици. Институциите кои се основа на системот за кризен менаџмент на

Република Хрватска се следните:109

 Државна управа зазаштитаи спасување;

 Државен завод за радиолошка и нуклеарна безбедност;

 Државен хидрометеоролошки завод;

 Сеизмолошка служба;

 Хрватски води;

 Хрватска противпожарна заедница;

 Хрватски Црвен крст;

 Хрватска горска служба за спасување и

 11 министерства на Владата на Република Хрватска.

Државната управа за заштита и спасување (ДУЗС) за извршување на задачите кои ѝ

се пропишани со законски и подзаконски акти има воспоставено организациска структура

и тоа централна во седиштето на ДУЗС и подрачна на териториите на жупаниите. ДУЗС

108 Zakon o sustavu domovinske sigurnosti (Narodne novine br.108/2017)
109 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine
br.93/2016 i бр.104/2016) i Zakon o Vladi Republike Hrvatske, pročišćen tekst (Narodne novine br.150/2011,
br.119/2014 i br.93/2016).



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 83

во својата организациска структура ги има следните организациски единици (сектори,

служби и одделенија):

 директор и заменик-директор на ДУЗС;

 Кабинет на директорот на ДУЗС;

 Сектор за цивилна заштита;

 Сектор за пожарникарство;

 Државен информатички и комуникациски систем за заштита и спасување;

 Училиште за пожарникарство, заштита и спасување;

 Сектор за општи работи;

 Самостојна служба за инспекциски работи;

 Самостојна служба за меѓународни односи;

 Самостојно одделение за внатрешна ревизија;

 20 регионални (жупански) служби за заштита и спасување лоцирани во: Бјеловар,

Чаковец, Дубровник, Госпиќ, Карловац, Копривница, Крапина, Осијек, Пазин,

Пожега, Ријека, Шибеник, Сисак, Славонски Брод, Сплит, Вараждин, Вировитица,

Вуковар, Задар и Загреб.

Согласно Решението на Владата на Република Хрватска110, во Штабот на цивилна

заштита на Република Хрватска има четворица претставници од ДУЗС. Првиот

претставник е директорот на ДУЗС, кој е началник на Штабот на цивилна заштита на

Република Хрватска, а останатите тројца претставници на ДУЗС се во улога на членови.

Секторите за цивилна заштита и за пожарникарство, како и државниот

информатички и комуникациски систем за заштита и спасување се оперативни делови на

ДУЗС кои се од посебна важност за целокупниот систем за кризен менаџмент на

Република Хрватска.

3.4.1 Политики на соработка на Македонија и Хрватска во овој сегмент
Во вакви околности, при конципирањето  на Миграциската политика за периодот

2015-2020 година вниманието е насочено кон надминување на постојната состојба на

обемни и трајни иселувања, посебно на младите и високообразованите кадри, и

110 Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika
i članova Stožera (Narodne novine br.39/2017)
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искористување на големите потенцијали на мигрантите за развојот на земјата од една, и

ефикасно управување со имиграцијата, посебно на справувањето со предизвиците од

растечката илегална  имиграција, од друга страна.

Донесувањето на конзистентна миграциска политика во Република Македонија за

наредниот петгодишен период е условено како од интензивирањето на меѓународнитe

миграциски движења во светот, кои не ја заобиколуваат ни Република Македонија, така и

од трендовите и особеностите на емиграциските и имиграциските движења во земјата во

периодот по 2009 година111. Основни детерминанти за формулирање на оваа миграциска

политика и понатака остануваат:

- промените во интензитетот и особеностите на иселувањата и доселувањата во

Македонија и нивното влијание врз демографскиот и социоекономскиот развој на земјата;

- манифестираните промени во областа на илегалната миграција, криумчарењето

мигранти и азилот, како и трговијата со луѓе;

- геополитичката положба на Република Македонија како транзитно подрачје на

кое традиционално се вкрстуваат миграциските текови во овој дел од европскиот

континент и

- потребата на Владата на Република Македонија за целосно и континуирано

усогласување на законодавството во областа на миграциите и азилот со правото на

Европската унија, кои произлегуваат од цврстата определба на земјата да биде дел од

евроинтеграциските процеси112.

Со оглед на релативно долгиот временски интервал на кој се однесува Акцискиот

план, не може прецизно да се утврдат фискалните импликации. Затоа во документот се

наведени само надлежни институции од аспект на финансиските импликации, а истите би

требало да се определуваат со годишни оперативни планови. Акцискиот план за

спроведување на миграциската политика на Република Македонија за периодот 2015-2020

година е документ чија реализација континуирано ќе се следи и ќе се оценуваат ефектите

од преземените мерки и активности. Освен тоа, тој останува отворен за дополнувања и

111 Влада на Република Македонија: Одлука за постоење кризна состојба поради  зголемен обем на влез и
транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 141/2015)
112 Влада на Република Македонија: Одлука за постоење кризна состојба поради  зголемен обем на влез и
транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 141/2015)
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промени на активностите со цел доследна реализација на целите на миграциската

политика.

Во ова насока со појавата на криумчарењето на мигранти, покрај реализацијата на

мерки и активности и зајакнувањето на внатреагенциската и меѓуагенциската соработка на

национално ниво, во Македонија, се планирани и преземени и следните активности во

рамки на прекуграничната полициска соработка:

 отворени се четири Заеднички контакт - центри за полициска соработка со надлежните

гранични полициски служби на соседните држави (со Република Србија, Република

Бугарија, Република Косово и Република Албанија)113;

 редовно учество во заеднички оперативни активности во организација на Фронтекс

(Frontex), на територијата на Република Македонија и во странство (од 2011 година)114;

 редовно учество во заеднички и координирани операции со поддршка на DCAF, на

територијата на Република Македонија и во регионот (од 2012  година)115;

 редовна размена на информации од областа на граничното работење со Фронтекс

(Frontex);

 учество во проектните активности на Меѓународната организација за миграции кои

имаат за цел јакнење на капацитетите и соработката помеѓу земјите во регионот со цел

справување со илегалната миграција и трговијата со луѓе;

 редовно учество во други оперативни активности чии носители се земјите членки на

Европската Унија и нејзините институции, а кои имаат за цел борба против илегалната

миграција и прекуграничниот криминал;116

 развивање и одржување на билатералната полициска соработка со надлежните служби

на земјите членки на Европската Унија и со земјите од регионот;

 одржување и натамошно продлабочување на соработката со Фронтекс (Frontex)

(вклучувајќи ги основната и специјализирана обука, анализата на ризик и учеството во

оперативни активности);117

113 Американски Стејт департмент, „Извештај за трговија со луѓе за 2015“,  достапен на
https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf (04.01.2020)
114 Исто, https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf (04.01.2020)
115 Исто, https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf (04.01.2020)
116 https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Godisen/MVR/verzija1.pdf 2017 (16.01.2020)
117 Исто, https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Godisen/MVR/verzija1.pdf 2017 (16.01.2020)
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 размена на искуства, планирање и реализација на заеднички вежби и обуки со

надлежните гранични полициски служби на соседните држави (со  Република Хрватска,

Република Србија, Република  Бугарија, Република Косово и Република Албанија);

 учество во иницијативата „UNHCR/IOM за заштита на бегалци и меѓународна

миграција во Западниот Балкан“, која има  цел да придонесе во однос на

воспоставањето и спроведувањето на системи за раководење со миграциите и азилот

кои ќе бидат осетливи за потребата од заштитата, кои ја задоволуваат легитимната

потреба на државите за заштита на нивните граници и територии и кои ќе можат да ги

постигнат целите во однос на управувањето со миграциите и да ги исполнат нивите

обврски според меѓународното право за човечките права и за правото за бегалци;

 иницирање и учество во проекти кои имаат за цел овозможување на услови за размена

на преведувачи и реализација на заеднички летови за враќање на државјани на трети

земји, воспоставување на регионални механизми за размена на информации и пораки за

рано предупредување со земјите од регионот;

 соработка со IOM, UNHCR, MARRI, DCAF, ICMPD и други меѓународни организации

и форуми и невладини организации кои ја третираат проблематиката на илегалната

миграција.

Со миграциската политика на Република Македонија за периодот 2015-2020 година

се опфатени сите релевантни аспекти на надворешните миграции, односно легалната

емиграција и имиграцијата на населението и работната сила, потоа илегалните миграции,

криумчарењето на мигранти и трговијата со луѓе, како и азилот и заштитата на бегалците.

Во поглед на инструментите за управување на споменатите миграциски текови, исто така

се опсервираат релевантните аспекти на визниот режим и македонското државјанство.

Бројот на подрачјата кои се опфатени со миграциската политика и нивната комплексност

имплицираат потреба од вклучување на повеќе институции, чии одговорности и

надлежности би требало да бидат јасно утврдени, а нивните активности максимално

хармонизирани и координирани. Потребата за ваков пристап ја потврдува и составот на

Меѓуресорската група за креирање на миграциската политика која ја сочинуваат

претставници од дванаесет институции (Министерство за внатрешни работи,

Министерство за надворешни работи, Министерство за труд и социјална политика,

Министерство за образование и наука, Министерство за правда - Управа за водење
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матични книги, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за

здравство,  Секретаријат за европски прашања, Државен завод за статистика, Агенција за

иселеништво, МАРРИ) и четири меѓународни организации (IOM, ICMPD, UNFPA,

UNHCR). Секоја од нив има свои надлежности во својата област, но и споделени

надлежности во некоја од другите области кои се предмет на опсервација во миграциската

политика.

Но, од друга страна пак, на многуте конференции за состојбата со мигрантската

криза, која се движи од Македонија кон Хрватска, укажуваат на ставови кои се во

спротивност со овие регионални соработки и ставови кои се негативни во однос на

начините на решението и справувањето со мигрантската криза. Генералните заклучоци од

ваквите ставови може да се сумираат преку следните точки:

• Потребна ни е нова регионална рамка и нова регионална политика. Не постои

консензус за гледање на целата миграциска криза.

• Миграциите не се значително засегнати од поголемите земји на ЕУ.

• Акциите на изградбата на ѕидови не се индивидуални идеи и стремежи на

одделни земји (Унгарија, Хрватска), веќе се направени со помош на водечките земји.

• Главни причини за миграција се: глобализација, сиромаштија и „демократизација“

на одредени земји, што, всушност, беше воведувањето на хаосот во државите на  овие

луѓе.

3.4.2 Заклучок
Фактот што Република Хрватска има тековни проблеми со мигрантската рута, како

на пример контрола на границата со Босна, каде што има секојдневни проблеми со

мигрантите, до ескалација на судири со полицијата на двете земји, може да констатираме

дека Хрватска сè уште нема во доволна мера преку соодветните законски решенија,

прописи и стратешки документи, јасно дефинирана мисија, цели и општа проблематика на

управување со кризи, поради што пристапот кон ова доста важно безбедносно подрачје е

поделено на повеќе подрачја во зависност од видот на кризата, односно од видот на

загрозувањето. Според тоа, пристапот за имплементација на управувањето со кризи во

Република Хрватска, поради недостаток од јасна концепција и дефинирани надлежности,

резултира со неусогласено работење и преклопување на надлежностите, како и
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нерационално искористување на ресурсите. И покрај тоа што неопходноста од

воспоставување интегриран и координиран систем за управување со кризи е воочена пред

десетина години, а притоа и се одржани повеќе дискусии за проблематиката, како и

проектиран концептот на системот за управување со кризи, напорите не донеле некои

позначајни резултати. Со донесување на Законот за заштита и спасување и формирањето

на Државната управа за заштита и спасување, направен е обид проблемот да се реши.

Меѓутоа, областа која е регулирана со Законот за заштита и спасување и делокругот на

работа и надлежностите на државната управа опфаќала, а и сè уште опфаќа само дел од

интегриран систем за управување со кризи на национално ниво и тоа делот кој се однесува

на заштитата и спасувањето, односно управување со катастрофи и поголеми несреќи.

Поради тоа во овој труд ќе се обработи само еден сегмент од управувањето со кризи во

Република Хрватска, подрачјето на управување со катастрофи, односно заштитата и

спасувањето.

Справувањето со кризи подразбира донесување критични одлуки во услови на

неизвесност, недостаток на информации, временски притисок и ментален стрес. Често во

кризни ситуации се прибегнува кон централизирано донесување на одлуки во криза, но

тоа не е и секогаш најдобро решение

Со Законот за заштита и спасување и неговите измени и дополненија би требало да

биде создадена рамка за развој и функционирање на системот за заштита и спасување во

Република Хрватска118. Со Законот е уредено подрачјето на одговорности на населението,

економските субјекти, владини и невладини организации, единици на локална и подрачна

(регионална) самоуправа и органите на државната управа за превенција, припрема за

спроведување на самозаштитата и заедничка заштита, како и стручна професионална

заштита и спасување на цивилното население, имотот и екосистемот од катастрофи.

Покрај тоа, Законот го регулира санирањето на настанатите состојби по катастрофа и

учеството на Република Хрватска во меѓународни активности за заштита и спасување. Од

друга страна, Законот во доволна мера не ја уредил целата област на заштитата и

спасувањето, што е една од главните причини што Република Хрватска сè уште на

118 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine
br.93/2016 i бр.104/2016) i Zakon o Vladi Republike Hrvatske, pročišćen tekst (Narodne novine br.150/2011,
br.119/2014 i br.93/2016).
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соодветен начин не постигнала единствени и усогласено функционирање на целокупниот

систем за заштита и спасување од катастрофи.

Имено, со Законот треба попрецизно да се утврдат обврските, одговорностите и

овластувањата во заштитата и спасувањето за поедини министерства (Министерство за

одбрана, Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство и др.) и

правните лица кои имаат посебно значење за функционирањето на системот за заштита и

спасување (Противпожарната заедница, Црвениот крст). Понатаму, подрачјето на

цивилната заштита во Република Хрватска сè уште е само незначително регулирано

бидејќи не се дефинирани мерките за цивилна заштита, исто така потребно е уредување на

учеството на доброволците во извршувањето на задачите  и активностите во заштитата и

спасувањето на загрозеното и настраданото население. Со други зборови, потребно е

законски да се уреди можноста за надокнада и стимулација на волонтерите кои сакаат да

учествуваат во оперативните сили на заштитата и спасувањето, за што и се оспособуваат

во слободното време. Фактот е дека надоместокот и стимулирањето  во повеќе држави не

се големи, но сепак претставува битен мотивационен фактор во севкупното

функционирање на системот на сите, а особено на локално ниво. Покрај тоа, потребно е да

се воспостави ефикасен механизам за поттикнување и надзор над општините и градовите

како би се предвиделе потребните финансиски средства за развој на системот за заштита и

спасување на подрачјето под своја надлежност, што до сега не е така. Истовремено, не

постои ефективен систем за санкционирање на раководството и самите единици на

локалната и подрачната (регионална) самоуправа, во случај кога законските обврски во

делот на заштитата и спасувањето не ги извршуваат.

За обезбедување квалитет во управувањето со кризи, оспособувањето на

раководството на единиците на локалната и подрачната (регионалната) самоуправа треба

да претставува приоритет и законска обврска. Искуствата од минатото директно ја

истакнале разликата во постапувањето на раководните лица кои присуствувале на

постојната минимална обука, како и оние кои од разни причини и не присуствувале на

обуката и со тоа е воочен застојот во дејствувањето на системот за заштита и спасување со

кој раководеле недоволно оспособени раководни лица.

Освен владините структури и одговорните тела на локалната самоуправа, во

намалувањето на опасностите и постигнување на подготвеност за делување во големи
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несреќи во Република Хрватска, сè поголема улога добиваат разни доброволни

организации и здруженија на граѓани кои како цел пред себе го поставиле унапредувањето

на свеста за опасностите и ризиците и различни активности за намалување на последиците

од несреќи и катастрофи. Таквите активности воедно преставуваат  и доказ за

цивилизацискиот развој на едно општество, односно развој и постоење на свест за потреба

од индивидуално делување во случај на катастрофа со што се постигнува високо културно

ниво во општеството во кое безбедносното самоорганизирање е само една од битните

компоненти.

Обврската за учеството во цивилната заштита, по мислење на Иван Тот119, до сега

била поврзана со поимот одбрана, и поради тоа била дел од одбранбениот механизам на

државата. Со укинувањето на општата воена обврска на некој начин се губи и правната

основа за мобилизација на организиираните сили за заштитата и спасувањето, прашање

кое е неопходно да се реши со измена или донесување на нов закон за заштита и

спасување.

Очигледно, постојните законски решенија во Република Хрватска од областа на

заштитата и спасувањето  утврдуваат права и обврски на раководните лица во единиците

на локалната самоуправа, во случај на непосредна опасност од настанување на катастрофа

или поголема несреќа на територијата на општината односно градот, да ги мобилизираат

севкупните човечки и материјално-технички ресурси од своето подрачје, со што обврската

за учество во заштитата и спасувањето, начелно, се одвојува од воената обврска иако тоа

во пракиката не е така120.

Мобилизацијата на севкупните човечки и материјално-технички ресурси, пред сè

подразбира активирање на професионалните сили на единиците на локалната и

подрачната самоуправа, како и активирање на дополнителни сили, како што се силите на

цивилната заштита и капацитетите на правните лица и здруженија на граѓани на кои како

дел од редовните активности им се заштитата и спасувањето.

Во поедини ситуации, кога за разрешување на проблемите на определена

територија или на целата држава не постојат пределени оперативни сили кои би можеле

успешно да разрешат настанатата ситуација, веднаш се активираат резервните капацитети

119 Toth, I.: Sustav za štite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, Rad sigur., 7, 2003
120 Zakon o sustavu civilne zaštite, NN br. 82/2015 i 118/2018
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од здруженијата на граѓани. Кога станува збор за спасување во планини, веднаш по

созананието, за дејствување во планиски услови се активираат припадниците на Горската

служба  за спасување. Покрај овие две организации, во последно време значајна улога

имаат и членовите на кинолошките клубови, со посебно обучени кучиња за трагање во

природа или за трагање по урнатини бидејќи не постојат стручни капацитети од таква

природа, а истите во повеќе прилики докажале дека доста успешно ги извршуваат

зададените задачи.

Покрај учеството во акциите за цивилна заштита, граѓанските здруженијата имаат

доста значајна улога и во реализација на превентивните активности за заштитата и

спасувањето, преку едукација на населението за спроведување на самаозаштитните

активности и постапки, преку подигнување на свеста за постоење на поединечни ризици и

опасности, преку дополнителни училишни активности или различни облици на собирање

на младите, односно преку издавачка дејност и медиумска присутност121.

Со Законот за заштита и спасување во Република Хрватска само начелно е

утврдена обврската на правните лица и здруженијата на граѓаните да учествуваат во

заштитата и спасувањето кога тоа од нив ќе го побара Државната управа за заштита и

спасување, меѓутоа во остварувањето на задачите потребно е да се дефинираат

меѓусебните права и обврски преку плански подготовки, оспособување, опремување и

тренинг на нивните организирани оперативни сили како изнаоѓање начин за меѓусебна

координација во извршување на задачите во заштитата и спасувањето122.

Со начелната законска одредба создадени се услови покрај хрватскиот Црвен крст,

Хрватската противпожарна заедница и Хрватската планинска служба за спасување, и

други здруженија на граѓани да го добијат местото кое им припаѓа во системот за заштита

и спасување. Здруженијата на граѓани имале свое место во системот и пред донесувањето

на Законот, но условите за дејствување и развој им биле со ограничени можности, главно

преку недефираните законски регулативи или нивното функционирање во системот за

заштита и спасување го обезбедувале преку потпирање на структурите и органите на

заштита и спасување на ниво на држава и единиците на локалната самоуправа, потоа

121 Zakon o sustavu civilne zaštite, NN br. 82/2015 i 118/2018
122 Ибид, 2018
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постигнат е политичка согласност, што резултирала со битно различни позиции во

поедини средини123.

Во современото разбирање на системот за заштита и спасување во европските

држави здруженијата на граѓани и принципот на доброволното вклучување на поединците

и организраните групи во активностите за заштита и спасување стануваат сè поизразени

фактори во системот. Со понатамошниот развој на цивилното општество и очекуваното

нормативно укинување на воената обврска, ќе стане основен принцип на системот во

Република Хрватска.

Во наредниот период треба со понатамошна надградба на системот и донесување

на потребните правни прописи да се создадат што поквалитетни услови за утврдување

јасни и недвосмислени позиции на сите здруженија на граѓани, веќе вклучените како и

оние кои со својата програма, капацитети и способности ќе се наметнат во иднина или пак

за нивните активности ќе се утврди поширок интерес. Исто така, потребно е да се

предвидат одредени поволности, односно вреднување и наградување за активните членови

на здруженијата, како и на самите здруженија, со воведување на стимулативни мерки.

Сосема е извесно дека со интегрирање на соодветен начин на хуманитарните и

другите здруженија со инстутиционалните органи на системот за заштита и спасување на

локално и на државно ниво со користење на расположливите човечки и материјални

ресурси може значајно да се добие поефикасен систем за заштита и спасување. Притоа,

постои основно почитување во дејствувањето и извршувањето на задачите од заштитата и

спасувањето за сите субјекти на системот, дури и кон граѓанските здруженија. Потребното

разграничување во делот на делувањето помеѓи поедини здруженија, во постојните услови

веќе е постигнато нивото на интерес, а со појавата на конкуренцијата во делот на

осигурувањето (обебедување) на материјалните и други услови за делување би требало да

резултира со подобрување на квалитетот.

Поради тоа, од конкурентниот приод во вклучувањето на здруженијата на граѓани

во воспоставувањето на системот за заштита и спасување не треба да се бега, но органите

на локално и на државно ниво треба да обезбедат исти услови за сите заинтересирани

здруженија, за да се овозможи рамноправен пристап во системот, но и обезбедување на

123 Zakon o sustavu civilne zaštite, NN br. 82/2015 i 118/2018
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инструменти за следење на трошењето на финансиските средства во постигнувањето на

посакуваното  ниво на способности.

Тоа е една од најзначајните улоги на Државната управа за заштита и спасување

како главен учесник во системот, но и другите органи на државната управа мораат да си го

пронајдат своето место во создавањето на услови за делувањето на граѓанските

здруженија во системот за заштита и спасување и тоа во изработката на нормативни и

плански претпоставки и обезбедување на материјални услови за нивно делување. Улогата

на единиците на локалната самоуправа е помалку изразена во воспоставувањето на

нормативен систем, но се одговорни за проценување на капацитетите и способностите за

заштита и спасување, планирање на нивниот развој и обезбедување услови за развој.

3.5 Македонија и Косово

Во однос на регионалната соработка меѓу Република Македонија и Косово во

сегментот на менаџирањето со кризи, може да се каже дека таквата соработка  официјално

започна од конференција на тема „Градење на регионални капацитети за справување со

вонредни ситуации и кризен менаџмент“, одржана на 11 декември 2012, на која се

разговараше за соработка меѓу Македонија, Косово и Албанија во случаи на природни

непогоди124.

На оваа конференција се заклучи дека Балканот е подложен на најразлични закани

и ризици од природни катастрофи, кои можат да предизвикаат огромни загуби и штети,

како во однос на човечките животи, така и на материјални и културно-историски добра, а

Република Македонија, како дел од овој регион е подложна на ризици од ваков тип.

Учеството на оваа конференција за Македонија значеше учество и во процесот на

конституирање на една нова регионална иницијатива за трилатерална соработка на полето

на вонредните состојби и управувањето со кризи.

Подготвеноста за поделба и здружување на ресурсите во случаи на природни

непогоди и катастрофи од поголеми размери помеѓу трите земји уште еднаш беше

потврдена преку потпишувањето на заедничката изјава на Македонија, Албанија и

Косово, која се осврнува на креирањето на трилатерална работна група од релевантни

124 https://vlada.mk/taxonomy/term/4/all/feed?page=593&language=en-gb 2018 (23.01.2020)
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институции чии активности резултираа со подготовка на Програма за воспоставување на

регионални единици за поддршка, кои ќе се реализираат преку независни проекти.

Воедно, заедничката иницијатива ја потенцираше и потребата од развој на систем

за ситуациска претпазливост, со цел брз одговор и споделување на информации преку

интерконекција на оперативните системи во трите држави.

Мирот и безбедноста на државите и граѓаните претставува комплексен феномен кој

во поширока смисла опфаќа соочување со заканите и решавањето на проблемите во пет

безбедносни сектори - воен, политички, економски, социјален и еколошки, се посочи во

оваа пригода од страна на министрите за одбрана на овие земји и се додаде дека овие

прашања можат да се разгледуваат не само како закани кон една земја, туку како закани од

глобално ниво и со поширок ефект125.

Во регионален контекст, се укажа на тоа дека Република Македонија учествува во

неколку иницијативи, како „Советот за цивилно-воено планирање во вонредни ситуации

за ЈИЕ“, како и „Иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи за ЈИЕ“.

Министерството за одбрана на Република Македонија, согласно Законот за

одбрана, организира подготовки на системот на МО за справување со кризи, како и

поддршка на системот за кризен менаџмент на Републиката126“. Истовремено, според

Законот за управување со кризи предвидено е дел од Армијата да учествува во поддршка

на полицијата во услови кога со кризната состојба кога е загрозена безбедноста на

Републиката, а органите на државната управа немаат соодветни ресурси и средства за

нејзина превенција и справување.127

Инаку, во Косово, Агенцијата за справување со кризи (АМЕ), со состои од:

1. Оддел за превенција, кој има мисија да се развие и да управуваат со спектар на

програми наменети за намалување на загубите во бизниси, училишта, јавни згради и

критични услуги од поплави, земјотреси, бури, пожари и други природни катастрофи.

125 Подетално на странаната на МО http://morm.gov.mk/?mainnews=21125&lang=mk 2014 (26.01.2020)
126 Закон за одбрана на Република Северна Македонија, глава 2, член 14, 2017
127 Закон за управување со кризи, Сл. весник на Република Северна Македонија, бр.29/05, 36/2011 и измени
09. 2014, член 6
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Превенцијата или намалувањето на ризиците во принцип е постојана активност

преземена за да се намали или да се елиминира постојаниот ризик за луѓето и нивниот

имот. Партнерите на Одделот за превенција вклучуваат широк спектар на тела за

управување на сите нивоа и во приватниот сектор. Исто така се вклучени и

професионални здруженија и невладини организации вклучени во јавната политика,

администрацијата, осигурувањето, високото образование, градежништвото и

урбанистичкото планирање. За својата работа, Секторот за превенција е организиран во

три одделенија:

а. Одделение за проценка на ризик

Во ова одделение се идентификуваат, анализираат и проценуваат податоците за

потенцијалните ризици кои го загрозуваат животот, материјалните добра и

опкружувањето воопшто. Обезбедува постојани податоци за потенцијалните опасности,

катастрофи и потенцијални кризи на ниво на земјата.

б. Одделение за намалување на ризикот

Намалување на ризикот преку употреба на средства за контрола на користење на

земјиштето, со цел да се намали ризикот врз животите на граѓаните на Косово и нивните

материјални добра. Овие активности  се насочени кон ризиците и во постојните станбени

и планирани станбени средини.

в. Сектор за истражување и спречување на пожари

Сектор за истражување и спречување на пожари ги истражува причините за појава

на пожари и развива проекти и истражни технологија за откривање, спречување,

спасување и локализирање на пожари, како и управување со опрема и стратегии за

подобрување на здравјето, безбедноста и ефективноста на пожарникарите и на првите

одговорни лица.

2. Одделот за подготвеност за итни случаи има мисија да ги обедини

активностите на Министерството во однос на подготвеност, превенција, одговор и

закрепнување од непогоди. За да го може да се надгледува координацијата и развивањето
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на капацитети и алатки потребно е луѓето да бидат подготвени за справување со

природни непогоди и други несреќи. За спроведување на стратегијата, политиката и

упатства за планирање за градење на капацитетите за превенција, заштита, одговор и за

обновување на национално ниво, направена е поделба на:128

а. Планирање и анализа

Се занимава со управување на конкретни иницијативи, во насока на планирање на

политиките и подготвеноста за анализа на резултатите на таквите политики и програми во

рамките на мисијата на Министерството, со цел да се зајакне подготвеноста на земјата.

б. Подготвеност на Координативната дивизија

Примарната мисија на оваа поделба е да се изгради и имплементира програма на

националната подготвеност против сите видови ризици, програма наменета за зајакнување

на капацитетот на централните агенции на регионално и на локално ниво и во приватниот

сектор во областа на превенција, заштита, одговор и закрепнување од природни и

техничко-технолошки катастрофи. Ова се постигнува преку регионалните координатори,

кои се грижат за степенот на развој на програмите на техничка помош на централно ниво,

планирање, подготовка, проценка на капацитетите и потребите и прашањата за

известување во врска со подготвеноста.

в. Центар за интегрирана обука

Развива, управува и ги координира сите програми за обука, образование и вежби во

областа на управувањето со итни случаи и во јавната безбедност со цел да се обезбеди

дека земјата е подготвена за превенција, заштита и одговор на сите природни непогоди

или техничко-технолошки несреќи.

3. Одделот за операции има мисија  да обезбеди брз, ефикасен и координиран

одговор, потребни капацитети и логистика за да заштитат и спасат човечки животи, да се

намалат страдањата и да се намалат штетите на имотот и материјалните добра во

128 Закон за менаџирање на кризи - Ligji nr. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent 2018 neni 57
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заедниците погодени од природни катастрофи, акти на тероризам или други вонредни

состојби129.

Одделението за координација на операциите ги координира сите активности како

одговор на итни случаи во управување, планирање одговор, програми, логистика,

интеграција на централно, регионално и локално ниво. Оваа координација обезбедува

ефикасна и ефективна испорака на непосредна итна помош за поединци и заедници

погодени од катастрофи или акти на тероризам130.

Во ситуации на брза итна помош за локалните власти и заедници погодени од

природни катастрофи и други несреќи AME центарот за размена на информации служи

како јадро за обезбедување итна координација на највисоко можно ниво со партнери на

централно, регионално и на локално ниво, вклучително и приватниот сектор. Овој центар

собира и обработува информации од регионалната мрежа со цел навремено откривање и

предупредување и спречување на природните и другите катастрофи. Центарот работи 24

часа на ден, седум дена во неделата, 365 дена во годината. КЕМ обезбедува реална слика

за состојбите, следење, итна координација и активности за одговор, и во тесна врска со

ЕМА носителите на одлуки, може да се препорачаат посебни мерки на заштита од

заканите и опасностите со кои се соочува земјата.

Од друга страна пак, соочено со актуелната миграциска криза во последните

години, Косово, преку Законот за азил бр. 04/Л-21719, ги уреди стандардите и постапките

за доделување статус на бегалец, супсидијарна заштита и привремената заштита, како и

правата и обврските на барателите на азил, лицата со статус на бегалец и лицата на кои им

е доделена супсидијарна заштита и привремена заштита. Законот за азил, член 6 го

предвидува следново: „Република Косово доделува азил на странски државјани или лица

без државјанство, по нивно барање, што ги исполнуваат условите за статус на бегалец“ Со

странските државјани или лицата без државјанство коишто изјавуваат  намера да поднесат

барање за азил во Република Косово, ќе се постапува како со баратели на азил во

129 Закон за менаџирање на кризи - Ligji nr. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent 2018 neni 57
130 Закон за Заштита од природни и други непогоди - Ligji nr. 04/-L-027 për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore
dhe fatkeqësitë tjera, neni 113



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 98

согласност со Законот за азил, и следствено ќе им биде дозволено да влезат на

територијата на Република Косово.

Миграцијата како траен процес на движење на луѓе и постојано зголемување на

бројот на мигранти и проблемите поврзани со тоа, предизвикала овој процес да биде во

главниот фокус на голем број земји од светот. Речиси сите земји без исклучок се

соочуваат со предизвици поврзани со миграцијата, без оглед на земјите на потекло,

транзитните земји или крајните дестинации на мигрантите. За разлика од Македонија,

Косово сѐ уште не е искористено како можна патека за сириските мигранти за да стигнат

до земјите од Европската Унија. Сепак, поголем број мигранти е забележан дури и во

државите на Западен Балкан и во Република Косово како дел од него, каде што се јавило

значително зголемување на бројот на нелегални мигранти главно од земји, како:

Авганистан, Пакистан, Бангладеш, Алжир, Мороко, Конго, Сирија и др.131.

Во поглед на измените во законодавството, Косово има преземено низа мерки со

цел поефикасно управување со миграциската криза и намалување и спречување на

негативните влијанија што потекнуваат особено од нелегалната миграција. Во овој поглед

Косово усвои голем број акти, како:

 Закон за азил бр. 04/L-21725, усвоен од Собранието на Косово на 31 јули

2013 година;

 Подзаконски акти изведени од Законот за азил: Регулатива (ГРК) бр. 10/2014

за работата на Националната комисија за бегалци;

 Регулатива (МИА) бр. 02/2014 за функционирањето на Центарот за баратели

на азил;

 Административно упатство (МИА) бр. 16/2013 за постапките и стандардите

за прием и почетен третман на барателите на азил; и

 Административно упатство (МИА) бр. 17/2013 за постапките и стандардите

за преглед и одлучување по барањата за азил;

 Закон за странци;

 Закон за гранична контрола;

131 Закон за заштита од природни и други непогоди - Ligji nr. 04/-L-027 për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore
dhe fatkeqësitë tjera
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 Закон за превенција и борба против трговија на луѓе;

 Стратегија за интегрирано управување со границите;

 Стратегија за борба против трговијата со луѓе;

 Заштита на жртвите на трговијата со луѓе;

 Државна стратегија и акциски план за миграција 2013-20182.

Конкретните политики што се имплементирани од Косово за да се ублажи

влијанието на мигрантската криза, произлегуваат од насоката дадени по зголемувањето на

бројот на нелегални мигранти, при што Владата на Косово требаше да усвои два

конкретни документа што се справуваат со мигрантите, како:

 Државна стратегија и акциски план за миграција 2013-2018 година; и

 Миграциски профил.

Миграцискиот профил опфаќа:

 Анализа на тековната ситуација преку собирање и анализа на

податоци/статистика;

 Идентификација на дупки во анализите и развој на практични препораки

засновани врз искуството на земјите членки на ЕУ и/или соседните земји со

цел да се зајакне статистиката од областа на миграција во земјата;

Зајакнување на владините капацитети и процена на тековните и потенцијалните

ресурси за легална и нелегална миграција и националната и регионална ефикасност на

миграциските политики. Миграцискиот профил ќе го прошири знаењето за миграција и ќе

развие процена за тоа како миграцијата влијае врз развојот, подобрување при внимателна

употреба на доставување тековни информации околу миграцијата меѓу релевантните

актери итн.

Форми на билатерална и мултилатерална соработка што ги применува Косово во

текот на мигрантската криза за да ги ублажи нејзините влијанија се во насока на тоа дека

Косово има потпишано голем број билатерални договори за реадмисија со 19 земји членки

на ЕУ и земјите потписнички на Шенгенскиот договор. Договори за реадмисија се

потпишани и со Република Албанија и Република Црна Гора.
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IV. СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И АКТУЕЛНАТА МИГРАНТСКА КРИЗА

4.1 Менаџирање со кризи во Република Македонија

Република Македонија како и секоја држава и општество во светот не е имуна на

ризиците. Затоа во нашата држава постојат цела низа  институции кои се поврзани и

придонесуваат во сферата на обраната и безбедноста на земјата. Освен тоа, Владата на

Република Македонија има донесено Националната концепција за безбедност и одбрана

на Република Македонија каде се дефинирани сите можни ризици кои ѝ се закануваат или

може да ѝ се заканат на нашата држава.

Република Македонија се наоѓа во централниот дел на Југоисточна Европа и

претставува географска крстосница меѓу Европа, Азија и Африка, што е од големо

значање за нејзиниот развој. Од безбедносен аспект, таа е и една од крстосниците на

главните патишта на тероризмот, илегалната миграција, илегалната трговија со дрога,

оружје и луѓе од Азија и Африка кон Западна Европа. Според сите безбедносни фактори

Република Македонија не се чувствува загрозена по нејзината национална безбедност, но

сепак, секогаш постојат реални ризици и опасности кои можат да доведат до кризи и

конфликти. Според Националната концепција за безбедност и одбрана на РМ, како ризици

и опасности за безбедноста на РМ се сметаат:

- можните манифестации на екстремен национализам, расна и верска нетрпеливост;

-облиците и активностите сврзани со меѓународниот тероризам, организираниот

криминал, нелегалната миграција, нелегалната трговија со дрога, оружје, луѓе,

стратегиските и материјалите за двојна употреба, како и последиците од употребата на

средства за масовно уништување;

- поседувањето на големи количини илегално оружје;

- транзиционите проблеми како што се: корупцијата, урбаниот тероризам, тешкиот

криминал, вклучувајќи уцени, рекетирања, убиства и напади врз сопственоста на

граѓаните, економскиот криминал, даночната евазија, недоизграденоста на институциите

на демократскиот систем, проблемите во функционирање на судството, социјалните

проблеми и невработеноста;
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- активностите на странските специјални служби насочени кон влошување на

безбедносната состојба, а со тоа и забавување на демократските и интегративните

процеси, особено оние кон НАТО и ЕУ;

- последиците од судир на интереси за користење на изворите и патиштата на

стратегиските енергенси, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Република

Македонија;

- елементарните и други непогоди, техничко-технолошките катастрофи, заразните

заболувања на луѓето и животните предизвикани од домашни и/или надворешни

чинители;

- компјутерскиот криминал, пиратството и злоупотребата на информатичката

технологија, посебно во делот на личните податоци на граѓаните, деловната, службената и

државната тајна;

- деградацијата и уништувањето на животната средина132.

За реализација на своите национални интереси, Република Македонија е потребно

да води безбедносна политика и да гради безбедносен систем кој ќе биде способен,

ефикасен и кредибилен да одговори на безбедносните предизвици на овој век, да решава

кризи внатре во државата, како и да помогне во решавањето на кризите во регионот и

пошироко. Овие нови предизвици, ризици и опасности бараат одговори кои можат са се

реализираат само преку соработка и со помош на сите земји од регионот, Европа и

другите светски организации како што се ООН, НАТО, ОБСЕ и др.

Република Македонија е должна да води политика на национална безбедност со

основна цел да ја заштитува, одржува и унапредува безбедносната состојба на државата, и

да создава амбиент за остварување на националните интереси на државата.

Законот за заштита и спасување (2012) на Република Македонија ги вклучува

следниве тела и активности: органите на државната управа, органите на единиците на

локалната самоуправа, јавните претпријатија и организации, трговски друштва, служби за

заштита и спасување со кои се опфаќа населението и имотот во случај на војна, други

воени закани или вонредни состојби, како и катастрофи предизвикани од природни

132 Извор: Влада на Република Северна Македонија:
http://arhiva.vlada.mk/files/Vladina_koncepcija_za_bezbednost.pdf 2015 (14.02.2020)
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непогоди; ублажување на последиците кои произлегуваат од овие настани и

подготвеноста и учеството на цивили133.

Органи на државната власт кои според Законот за заштита и спасување имаат

надлежности во остварување на заштита и спасување се: Собранието на Република

Македонија, Влада на Република Македонија, Центарот за управување со кризи и

Дирекцијата за заштита и спасување.

Заштитата и спасувањето од природни и други катастрофи се реализира од страна

на органите на државната управа согласно закони и останати акти кои ги утврдуваат

нивните одговорности.

Во член 2 од Законот за заштита и спасување одделно се дефинираат сите поими

врз кои се заснова и целиот закон, и тоа: Природни непогоди, Други несреќи, Заштита од

природни непогоди и други несреќи, Спасување, Помош, Поддршка, Опасна  материја.

Потоа во овој член јасно се дефинираат и клучните поими, почнувајќи од видот на

ризици, закани и конфликт и тоа поимот: Опасност како појава која ќе предизвика штета,

ќе го уништи и/или загрози животот и здравјето на луѓето и имотот, материјалните добра,

природните богатства, животинскиот и растителниот свет, културното наследство и

животната средина; потоа поимот загрозеност како вистинска или претпоставена

изложеност на луѓето, животните, растенијата, имотот, материјалните добра, природните

богатства, културното наследство и животната средина од природни непогоди и други

несреќи и степен на загрозеност како очекуваниот обем на штета и другите последици од

природни непогоди и други несреќи;

Самиот поим криза во овој член се дефинира како појава со која се загрозени

основните вредности, трајните и виталните интереси и цели на државата, односно се

загрозени уставниот поредок и безбедноста на Републиката; и поимот ризик како

веројатност за настанување на загуби, повреди или штети од природни непогоди и од

други несреќи, на кои би биле изложени граѓаните, природните богатства, растителниот и

животинскиот свет, добрата во општа употреба, како и предметите и објектите од особено

културно и историско значење;

133 Извор: Влада на Република Северна Македонија:
http://arhiva.vlada.mk/files/Vladina_koncepcija_za_bezbednost.pdf 2015 (14.02.2020)
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Притоа членот 2 од Законот за заштита и спасување кој ги опфаќа дефинициите на

поимите како изложеност, совладливост, штета, Основни услови за живот при природни

непогоди и други несреќи, Активирање на учесниците во системот на заштитата и

спасување, Организирани сили за заштита и спасување од природни непогоди и други

несреќи, Средства  за  заштита  и  спасување, Средства за помош, Процена на загрозеност,

Ублажување и спречување на настанувањето на природните непогоди и другите несреќи,

Откривање  на  настанувањето  на  природните  непогоди  и  други  несреќи,

Отстранување на последиците од настанатите природни непогоди и други несреќи“ е

преземање на урбанистичко-технички и хуманитарни мерки за заштита, Градби и

инсталации што содржат опасни сили.

Како последен пасус од овој член на Законот за заштита и спасување се дефинира

концептот на Цивилна заштита како сите субјекти кои учествуваат во заштитата и

спасувањето во Републиката,  организирани  како  единствен  систем  за  откривање  и

спречување  на настанувањето и отстранувањето на последиците од настанатите природни

непогоди и други несреќи и давање помош во мир, вонредна состојба и воена состојба.

Органите на државната управа се задолжени за реализација на мерките за

спречување и ублажување на настанувањето на природните непогоди и другите несреќи

во рамки на нивните надлежности.

Мерките за спречување и ублажување кои овие органи треба да ги преземаат се

подетално разработени во рамките на Националниот план за заштита и спасување.

На министерско ниво централните органи на државната управа, во рамки на своите

надлежности и активности пропишани со закон, се задолжени за ефикасно

функционирање на системите на заштита и спасување, поконкретно:

 да планираат и обезбедат ресурси и опрема за потребите за заштита и спасување;

 да изготват и достават процена на загрозеност до Дирекцијата, во делот кој се

однесува на подрачјето на нивната надлежност;

 да го обезбедат потребното ниво на надлежност на вработените и да преземат мерки и

активности неопходни за нивна ефикасна реализација на услуги како централен орган

на управата во состојби на големи непогоди или други несреќи;
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 како и реализација на други обврски пропишани со закон134.

Раководителите на централните органи на управата се задолжени за имплементација

на одредбите од Законот за организација и работа на органите на државната управа кои се

однесуваат на обврските на органите на управата, поконкретно за:

 навремена подготовка и информирање на Дирекцијата за важноста на заштитата и

спасувањето;

 навремено и стручно извршување на задолженијата кои се во рамките на нивната

надлежност и кои се директно поврзани со заштитата и спасувањето;

 утврдување на правните лица во територијалната надлежност на органот на државната

управа кои ќе учествуваат во заштитата и спасувањето;

 навремено и стручно извршување на останати задолженија поврзани со заштитата и

спасувањето определени со закон и другите акти135.

Потребата од соодветен систем за превенција на секакви кризи е основната цел на

воспоставувањето на Центарот за управување со кризи во Република Македонија, како и

потребата од обезбедување на постојано ниво на консултации и комуникации помеѓу сите

надлежни субјекти, донесување на одлуки на највисоко ниво, максимална координација,

навремена реакција, ефикасно и соодветно искористување на расположивите способности

и ресурси во случај на настанување на криза или кризна состојба во државата.

Воспоставувањето на кризниот менаџмент во Република Македонија е во функција на

подобрување на механизмите на националната безбедносна политика, а основните

причини за негова имплементација се следните:

 постоење на разновидност во регулирањето на оваа материја со повеќе закони и

други прописи и непостоење на посебен закон;

 непостоење на посебен државен орган чија основна функција ќе биде надлежност

од областа на оваа проблематика;

134 Извор: Влада на Република Македонија: http://arhiva.vlada.mk/files/Vladina_koncepcija_za_bezbednost.pdf
2015 (14.02.2020)
135 Извор: Влада на Република Македонија: http://arhiva.vlada.mk/files/Vladina_koncepcija_za_bezbednost.pdf
2015 (14.02.2020)
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 постоење на ресорен (парцијален) пристап во проценувањето на состојбите и

немање единствена процена од сите ризици и опасности;

 подигнување на координацијата и ефикасноста во употребата на ресурсите

ангажирани од повеќе државни институции136.

Мотивите и причините поради кои се реализира превенцијата на хуманитарна

криза и условите во кои се применаува, како и целите кои треба да се постигнат се

детерминираат со превенција на хуманитарна криза како активност од висок државен

интерес, се воспоставува заради превенција, рано предупредување и справување со кризи

кои претставуваат ризик за животот и здравјето на луѓето и животните, материјалните,

природните и културните добра, како и општата безбедност во државата. Појдовната

основа за уредување на областа на кризниот менаџмент, односно превенција на кризи во

Република Македонија се наоѓа во Националната концепција за безбедност и одбрана, која

беше донесена во 2003 година од страна на Собранието. Во неа се изнесени погледите и се

дадени основните препораки за начинот на функционирање на системот за управување со

кризи во Република Македонија.

За непречено функционирање на системот за управување со кризи во Република

Македонија, предлагање на одлуки и обезбедување на постојани консултации,

координација, навремена реакција, ефикасност и соодветно искористување на

расположивите ресурси во случај на кризна состојба, како и обезбедување навремена,

квалитетна и реална процена на загрозеноста на безбедноста на Републиката во системот

за управување со кризи согласно Законот за управување со кризи, се формираат следните

органи и тела: Управувачки комитет (УК), Група за процена (ГП), Центар за управување

со кризи (ЦУК), регионални центри за управување со кризи (РЦУК), Главен штаб (ГШ) и

регионални штабови (РШ)137.

136 https://www.preventionweb.net/files/13371_PriracnikUpravuvanjesokrizi1.pdf Влада на Република
Македонија, 2009 (24.02.2020)
137 http://www.seeclimateforum.org/upload/document/13371_priracnikupravuvanjesokrizi1.pdf 2009 (28.02.2020)
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4.1.1 Меѓуагенциска координација во менаџирањето со кризи во Република
Македонија

Законот за заштита и спасување ја пропишува поделбата на одговорностите помеѓу

учесниците во активностите за заштита и спасување, вклучувајќи ги централните и

локалните органи на управата, трговските друштва, како и јавните претпријатија, објекти

и услуги. Законот ја уредува поделбата на задолженијата согласно одредбите на Законот

за локална самоуправа со кои обврските за заштита и спасување им се пренесуваат на

општините. Законот, исто така детално ги утврдува одговорностите на Дирекцијата за

заштита и спасување како независен орган на државата во спроведувањето на

активностите за заштита и спасување. Центарот за управување со кризи (ЦУК) во сето тоа

има стратешка позиција во рамките на системот за управување со кризите. Станува збор за

владина агенција задолжена за координирање на активностите на управување со кризите.

Тука е вклучена и меѓуресорска и меѓународна соработка и консултации со во насока на

управување со кризите138.

ЦУК е задолжен за подготвка и ажурирање на унифицирана проценка на ризиците

и заканите по безбедност на Републиката и за предлагање на мерки и активности за

разрешување на кризните состојби139.

Понатаму, Центарот има оперативна улога во националниот систем на управување

со кризите. Во рамките на ЦУК, Главниот штаб е задолжен за активностите на управување

со кризи. Центарот има и оперативна и функција за стратешко планирање.

Центарот за управување со кризи основа 35 регионални центри за управување со кризи

чија задача е надзор на состојбите, размена на информации и податоци, изготвување и

подготвување на проценки, како и инфомирање и објавување на тревоги до населението.

Регионалните центри имаат регионални штабови. Конечно, регионалните центри за

управување со кризи се групирани во осум поголеми региони на ЦУК140.

Центарот за управување со кризи е задолжен за административно-експертска

поддршка на владините тела (Управувачки комитет и Групата за проценка) во следниве

активности:

138 Исто, 2009 (29.02.2020)
139 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
140 Исто, 2019 (29.02.2020)
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 испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во други земји, како и

прифаќање на хуманитарна помош за заштита и спасување од други држави;

 испраќање во странство на обука, вежбовни и хуманитарни активности на силите за

заштита и спасување што ги формира Републиката;

 одлучува за висината на надоместокот за настанатата штета предизвикана од природни

непогоди, епидемии, епизоотии, и друго;

 одлучува за евакуација на населението;

 одлучува за вежбовни активности на органите на државната управа, единиците на

локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и

службите141.

Во случај на поголема непогода може да се прогласи кризна состојба доколку постои

значителна закана по животот или здравјето на луѓето или животните, или опасност по

добрата или безбедноста на Републиката или на дел од неа. Во Република Македонија

одлуката за прогласување на кризна состојба ја носи Владата на Република Македонија,

која исто така ја утврдува конкретната област за интервенција и ги активира механизмите

за решавање на кризата. По усвојувањето на ваквата одлука, Владата го известува

Собранието и претседателот на Република Македонија142.

Во овие рамки, прашањето на навремено информирање и рано предупредување е

одговорност на Центарот за управување со кризи, кој е задолжен за алармирање и

тревожење на населението во случај на кризни состојби.

За реализација на оваа цел, ЦУК востпоставува мрежа за соработка143 со низа установи

и засегнати страни во системот за управување со кризи. Во таа смисла, постои посебно

тесна соработка со Републичкиот институт за хидрометеорологија, кој има значителна

улога во управувањето со кризи преку обезбедување на податоци и информации за

навремено предупредување поврзани со поројни поплави, настани предизвикани од

поројни дождови и пожари. Сепак, поради непогодите кои се случуваа во блиското

минато, како поплавите во Тетово и во Скопје 2015-16, каде што имаше и жртви и големи

141 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
142 http://www.seeclimateforum.org/upload/document/13371_priracnikupravuvanjesokrizi1.pdf 2009 (07.03.2020)
143 Закон за управување со кризи на Република Северна Македонија, Глава 3 – Организација и
функционирање на телата за управување со кризи, Службен весник на РМ бр. 29/05, член 12-29, 2005
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материјални штети, потребна е поголема инвестиција со цел Институтот да го оствари

својот потенцијал и да се приближи на европските нивоа на хидрометеоролошките и

хидролошките прогнози и податоци со цел да се осигура успешно управување со

намалувањето на ризикот од непогоди.

4.1.2 Центар за управување со кризи
Со Законот за управување со кризи се основа самостоен орган на државната управа,

Центарот за управување со кризи и истиот е задолжен за обезбедување на целосна

организациска, административна и стручна поддршка на телата и субјектите во системот.

Во извршувањето на работите во врска со управувањето со кризи, Центарот ги врши

следните работи што се однесуваат на:

 обезбедување континуитет во меѓуресорската и меѓународната соработка,

консултации и координација во управувањето со кризи;

 изработување и ажурирање единствена процена на ризиците и опасностите по

безбедноста на Републиката;

 предлагање мерки и активности за разрешување на кризна состојба.144

Во извршувањето на своите надлежности и работни задолженија Центарот може да

соработува и со претставници на меѓународни организации и институции и тоа од ООН,

ОБСЕ, ЕУ, НАТО, со странските амбасади во земјата, Меѓународниот комитет на

Црвениот крст и Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената

полумесечина, како и со центрите за управување со кризи на други држави145.

Во рамките на своите надлежности Центарот организира, подготвува и реализира

обука, вежби и други активности за лицата кои извршуваат задачи во системот за

управување со кризи заради зголемување на координацијата, ефикасноста и благовремена

реакција на учесниците во системот за управување со кризи, а со цел успешно

извршување на своите надлежности.

Заради информирање, следење на состојбата, размена на податоци и информации,

како и давање предлози за управување со кризна состојба и изработка на процена, во

Центарот се формираат регионални центри за управување со кризи. Во рамките на

144 Закон за управување со кризи, Службен весник на РМ бр. 29/05, член 21
145 http://www.seeclimateforum.org/upload/document/13371_priracnikupravuvanjesokrizi1.pdf 2009 (07.03.2020)
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Центарот се формира и Главен штаб кој претставува оперативно стручно тело, кое има

надлежност во однос на преземањето активности за  превенција и справување со кризни

ситуации. Главниот штаб го сочинуваат претставници од учесниците во  Управувачкиот

комитет, како и раководителот на Итната медицинска помош во Скопје, директорот на

Дирекцијата за заштита и спасување, претставници на Армијата, Агенцијата за

разузнавање, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и Црвениот крст

на Република Македонија. Со Главниот штаб раководи директорот на Центарот за

управување со кризи.146

Организациската поставеност на Центарот за управување со кризи се состои од 7

сектори и тоа:

 Сектор за административно-стручна поддршка на раководните тела и органи на

системот за управување со кризи;

 Сектор за правни и општи работи, инспекциски надзор и медиумска продукција;

 Сектор за финансиски прашања;

 Сектор за информатичка технологија, телекомуникации и поддршка на системот за

тревожење и Е-112;

 Сектор за меѓународна соработка;

 Сектор за операции и координација;

 Сектор за аналитика, процени и стратешко планирање.147

Во согласност со законот за управување со кризи, организациската структура на

системот за управување со кризи се воспоставува во 35 регионални центри. Регионалните

центри се формираат со седиште во општините: Берово, Битола, Валандово, Велес,

Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани,

Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид,

Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, тетово, Штип,

Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и градот Скопје.148

146 http://www.seeclimateforum.org/upload/document/13371_priracnikupravuvanjesokrizi1.pdf 2009 (07.03.2020)
147 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
148 http://www.seeclimateforum.org/upload/document/13371_priracnikupravuvanjesokrizi1.pdf 2009 (07.03.2020)
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Заради ефикасност и рационалност во работењето, оперативната организација на

системот за управување со кризи на регионално ниво е воспоставена во 8 главни

регионални центри (ГРЦУК) и тоа:

 ГРЦУК Скопје, надлежен за северниот регион;

 ГРЦУК Куманово, надлежен за североисточниот регион;

 ГРЦУК Тетово, надлежен за северозападниот регион;

 ГРЦУК Охрид, надлежен за југозападниот регион;

 ГРЦУК Битола, надлежен за јужниот регион;

 ГРЦУК Велес, надлежен за централниот дел;

 ГРЦУК Струмица, надлежен за југоисточниот регион;

 ГРЦУК Штип, надлежен за источниот регион.149

Во регионалните центри се формираат регионални штабови, како оперативно

стручни тела со кои раководи раководителот на регионалниот центар. Регионалните

штабови се составени од претставници на подрачните единици на министерствата и

другите органи од државната управа кои партиципираат во Управувачкиот комитет, како

и по еден претставник од локалната самоуправа чие подрачје е опфатено со регионалниот

центар. Директорот на регионалниот центар со одлука ги активира регионалните штабови.

Составот на регионалните штабови во регионалните центри ја одразува соодветната и

правична правична застапеност на заедниците на подрачјето што го опфаќа регионалниот

центар.

149 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
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Извор: http://www.cuk.gov.mk 2012

Формирањето регионални центри за управување со кризи претставува оптимално

продуктивен одговор на криза. На тој начин ќе се овозможи реагирање на самото место и

дејствување од најниско ниво со ставање на фокусот на координацијата и поддршката на

национално ниво кога месните ресурси се недостапни. Степенот персоналната

пополнетост на регионалните центри би зависел од порастот на кризата во засегнатиот

регион150.

Со ЦУК се создадени услови за:

- развој на ефикасна организација за управување со кризи во сите министерства;

- итно преземање плански мерки и други подготовки за работа во услови на разни

кризи од сите нивоа;

- законски и други услови од страна на државата за да се воспостави систем во

склад и компатибилен со светските стандарди;

150 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
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- да се почне обука и вежбање на персоналот кој се предвидува да работи во овој

систем 151.

Според сите горенаведени анализи за улогата и ефикасноста на Република

Македонија, условно кажано ,,бранејќи ги границите на ЕУ“ во мигрантската криза, во

идниот период ќе треба да се следи потребата од модернизирање, опремување и

обучување според новите стандарди и процедури. Обуката се реализира во согласност со

меѓународните стандарди и ќе биде усогласена со зацртаните мисии на Република

Македонија.

Времето во кое живееме е проследено со големи ризици и опасности што сè

почесто ги загрозуваат здравјето и животот на луѓето, животната средина, материјалните,

културните и другите добра. Современиот свет сè повеќе се соочува со голем број

елементарни непогоди и катастрофи, како и со други форми на ризици како тероризам,

недозволена трговија со дрога и оружје, трговија со луѓе, опасност од употреба на оружје

за масовно уништување и слично, кои предизвикуваат сè поголеми последици и штети. За

нивно надминување, државите во светот и светските организации вложуваат максимални

напори за надминување на ризиците и за справување со кризните состојби. Република

Македонија од осамостојувањето па до денес ги следи случувањата од оваа област и е во

корелација со современите текови на глобалниот развој и светските норми и стандарди,

притоа, континуирано преземајќи мерки и активности за градење современ и ефективен

систем чија основна функција е превенција, рано предупредување и справување со ризици

и опасности, а кој систем ќе обезбеди сигурност на граѓаните и заштита на материјалните

вредности и добра.

Основната функција на системот за управување со кризи на Република Македонија

е координирање на ресурсите, почнувајќи од превентивното дејствување преку раното

предупредување, па сè до справувањето со кризите, а со цел да му помогне на населението

при евентуално прогласени кризни состојби. Обезбедувањето постојано ниво на

консултации и комуникација меѓу надлежните субјекти, донесувањето одлуки,

координацијата, навремената реакција и ефикасното користење на ресурсите во случај на

151 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
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настанување на кризна состојба во државата претставуваат основна цел на системот за

управување со кризи152.

Со донесување на Законот за управување со кризи, како и со формирањето на

Центарот за управување со кризи, Република Македонија ги засили капацитетите за

координација на силите и ресурсите и за заштита на населението од ризици и опасности

што директно ги загрозуваат уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија.

Системот за управување со кризи го остваруваат органитe на државната управа и органите

на државната власт (Собрание, претседател и Влада), вооружените сили како Армијата на

Република Македонија, силите за заштита и спасување и органите на општините и на

градот Скопје. Исто така, и јавните претпријатија, јавните установи и служби и трговските

друштва може да учествуваат во превенцијата, раното предупредување и справување со

кризи во согласност со Законот за управување со кризи. Граѓаните, здруженијата на

граѓаните и Црвениот крст на Република Македонија, невладините и хуманитарните

организации, медиумите и другите правни лица, можат да учествуваат во превенцијата,

раното предупредување и справување со кризите, доброволно и договорно, врз основа на

закон и ратификуваните меѓународни договори кои ја уредуваат оваа материја153.

Основните одредби кои се дефинираат во овој закон и од кои се заснова целовкупниот

систем за менаџирање со кризи, се потенцираат во член 3 глава прва од Законот, и тоа

јасно се дефинира Загрозеност на безбедноста на Републиката како загрозување од ризици

и опасност по добрата и животната средина, здравјето и животот на луѓето и животните и

растенијата, имотот и другите материјални добра од поголем обем, стабилноста,

функционирањето на државата и нејзиниот поредок утврден со Уставот, за кои не постојат

услови за прогласување воена или вонредна состојба.

Притоа, со оваа дефиниција се поврзуваат и поимите како Ризици и опасности,

Ресурси во самата загрозеност, потоа и главните поими кои веќе се дефинираа и во член 2

од Законот за заштита и спасување како Криза, Кризна состојба и Превенција.

152 Boin, A. Hart, P. Štern, E. Sandeljus, B. „The Politics of Crisis Management“, Public Leadership under Pressure,
Cambridge University Press, 2005
153 Закон за управување со кризи, Службен весник на Р.М. Бр. 29/05, член 1
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Системот за управување со кризи во Република Македонија е уреден со  Законот за

управување со кризи. Овој Закон ја уредува организацијата и функционирањето,

одлучувањето и употребата на ресурсите, комуникацијата, координацијата и соработката,

процената на загрозеноста на безбедноста на Републиката, планирањето и финансирањето,

како и други прашања поврзани со системот за управувањето со кризи. Системот за

управување со кризи се организира и остварува поради превенција, рано предупредување

и справување со кризи кои претставуваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето

и животните, а се настанати од природни непогоди и епидемии или други ризици и

опасности кои директно го загрозуваат уставниот поредок и безбедноста на Република

Македонија или дел од неа, а за кои не постојат услови за прогласување воена или

вонредна состојба. Системот за управување со кризи, исто така, опфаќа и прибирање на

информации, процена, анализа на состојбата, утврдување на целите, задачите, развој и

спроведување на потребните дејства за превенција, рано предупредување и справување со

кризи154.

Посебна карактеристика на Законот за управување со кризи е таа што со самото

негово донесување се воведува можноста за прогласување „кризна состојба“ во државата

или на одредена нејзина територија, наспроти „воената“ и „вонредната“ состојба, кои ги

предвидуваше Уставот на Република Македонија, како највисок правен акт во државата.

Доколку постојат ризици и опасности што директно го загрозуваат уставниот поредок и

безбедноста на Републиката, а за кои не постојат услови за прогласување воена или

вонредна состојба, Владата има законска можност да прогласи кризна состојба. Во

составот на Координативното тело за справување со кризи влегуваат:

 заменикот на претседателот на Владата;

 министерот за одбрана;

 министерот за внатрешни работи;

 министерот за надворешни работи;

 министерот за правда;

 началникот на Генералштабот на АРСМ;

 директорот на Бирото за безбедност;

154 Boin, A. Hart, P. Štern, E. Sandeljus, B. „The Politics of Crisis Management“, Public Leadership under Pressure,
Cambridge University Press, 2005
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 член од Кабинетот на Претседателот на Република Македонија;

 раководителот на Работната група за менаџмент со кризи155.

Основната задача на Координативното тело за справување со кризи е да ги

координира, насочува и обединува активностите на органите на државната управа во

справување на кризите, вклучувајќи ги единиците на Армијата и на полицијата и да

предлага употреба на единицата за борба против тероризмот. Исто така, во интерес на

ефикасното управување со кризите, Владата на Република Македонија формира и Работна

група за менаџмент со кризи, односно Центар за управување со кризи. Центарот за

управување со кризи ce состои од:

 раководител на Центарот;

 заменик на раководителот на Центарот;

 по еден претставник од: Министерството за одбрана;

Министерството за внатрешни работи; Министерството за

надворешни работи; Агенцијата за разузнавање; Армијата на

Република Македонија и полицијата156.

Центарот за управување со кризи, во однос на справувањето со кризи, ги има

следниве задачи:

 прибира, обработува, анализира и доставува податоци и информации до

Координативното тело за справување со кризи и предлага мерки и

активности за спровување со кризните ситуации;

 доставува информации до Министерството за одбрана, до Министерство за

внатрешни работи и до Агенцијата за разузнавање157.

Со цел успешно да ce управува кризата, органите на државната управа, Армијата,

полицијата и Агенцијата за разузнавање имаат задача да доставуваат податоци во врска со

кризните ситуации до Центарот за управување со кризи. Исто така, во составот на

Центарот за управување со кризи ce формираат подгрупи, и тоа за:

 прибирање информации;

 планирање;

155 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
156 Исто, 2019 (28.02.2020)
157 Исто, 2019 (28.02.2020)
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 аналитика;

 комуникации и информатика; и

 општи и правни работи158.

Кога со кризната состојба е загрозена безбедноста на Република Македонија, а

органите на државната управа немаат соодветни ресурси и средства за нејзина превенција

и справување, тогаш дел од Армијата учествува во поддршка на полицијата. За армиското

учество во справувањето со евентуална криза, предлог до Владата дава Управувачкиот

комитет, а видот и бројот на силите, како и капацитетите на армиските единици, нивната

намена, задачите што се бараат и времетраењето на активноста и ангажирањето, ќе се

допрецизираат со пропис на претседателот на Републиката. За учество на дел од Армијата

во справувањето со кризна состојба одлучува претседателот на Републиката, кој впрочем е

и врховен командант на АРМ. Тој може во секое време да ја преоцени потребата од

учество на дел од Армијата. Инаку, претседателот го одредува начинот на армиското

учество во кризна состојба, а министерот за одбрана во согласност со министерот за

внатрешни работи ги регулираат работите околу обезбедувањето на потребната

подготвеност, на обуката и вежбите за евентуално такво учество на Армијата во поддршка

на полицијата во случај на кризна состојба.

Според член 6 од Законот за управување со кризи се уредува учеството на

Армијата во справувањето со кризи во Република Македонија: ,,Армијата може да

учествува со дел од своите сили во случај на кризна состојба, под услови и на начин

утврдени со овој закон“.

Исто така, во член 35 од Законот за управување со кризи, освен улогата на

Армијата се наведува и улогата на полицијата во справувањето со кризи, и тоа дека дел од

Армијата учествува во поддршка на полицијата во услови кога со кризната состојба е

загрозена безбедноста на Републиката, а органите на државната управа немаат соодветни

ресурси и средства за нејзина превенција и справување, и тоа по предлог на Владата за

учество на дел од Армијата во справувањето со кризна состојба, одлучува претседателот.

Исто така, според член 35 од Законот, Центарот за управување со кризи е

одговорен за координацијата на своите и сите други потребни активности со сите

158 Подетално на страната на ЦУК www.cuk.gov.mk/mk/за-нас/задачи,-функција-и-цели.html (28.02.2020)
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учесници во системот за управување со кризи, обезбедува континуирана меѓусебна

комуникација и соработка за прибирање на податоци и информации, информира и

предлага мерки за ризиците и опасностите што можат да ја загрозат безбедноста на

Републиката.

4.2 Актуелната мигрантска криза

Миграцијата е резултат на природните потреби на поединецот (индивидуални и

групни) и како концепт тоа движење преставува гравитирање од лоша кон подобра

состојба, и како такви биле предмет на истражување од страна на многу општествени

науки159. Меѓународните миграции во глобални рамки во периодот по 2000 година

забележаа континуиран и интензивен пораст, а се одликуваа и со различни правци на

движење. Статистиките покажуваат дека во 2016 година бројот на меѓународните

мигранти ширум светот достигна 290 милиони, што претставува голем пораст во

споредба со состојбата во 2000 година (175 милиони) и 1990 година (154 милиони)160.

Имено, стапката на мигрирање на меѓународните мигранти во периодот 1990-2000 година

просечно годишно се зголеми за 1,2%, а од 2000 до 2016 година за 3,6%161. Порастот на

меѓународните миграции се карактеризира и со значителни промени во видовите на овие

движења. Притоа, посебно внимание заслужува зголемениот обем на илегалните

миграции, криумчарењето на мигранти и трговијата со луѓе, како и на бегалците и лицата

кои бараат заштита, особено од новите кризни подрачја.

Разликите во социо-економската развиеност и на нивото на животниот стандард

меѓу одделни земји, како и политичката нестабилност во одделни региони во светот

остануваат основни детерминанти за порастот на меѓународните миграциски движења.

Во областа на надворешните миграции на Република Македонија во последните пет

години беа забележани релативно големи промени, како во легалната, така и во илегалната

миграција. Во однос на легалните миграциски движења и понатаму значително  e поголем

159 http://eprints.ugd.edu.mk/6499/1/CECE-lektoriran%20magisterski%20trud%20%281%29.pdf 2013, стр.45
(12.03.2020)
160 Подетално на страната на ОН Извор: http://esa.un.org/unmigration/wallchart2016.htm (22.03.2020)
161 The International Migration Report 2017, United Nations
https://www.un.org/development/desa/publications/international-migration-report-2017.html (24.03.2020)
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обемот на иселените од оној на доселените лица, кој остана релативно мал и со

доминантна застапеност на  привремениот престој на странците. Порастот на

иселените/доселените лица е придружен со големи промени во нивните демографски и

социо-економски карактеристики, како и земјите на дестинација/ потекло. Во овој период,

особено во последните неколку години, пораст забележаа илегалната миграција,

криумчарењето мигранти и азилот, како и трговијата со луѓе. Независно од нивниот

пораст Република Македонија остана транзитна точка за илегална миграција. Според

анализите и статистиките скоро истите горенаведени состојби важат и за земјите од

блискиот регион посебно земјите од Балканската рута на мигрантите.

Меѓународната заедница проблемот со бегалците најпрво го процени како проблем

на Сирија, а подоцна и како криза на Турција и соседните држави, сепак за кратко време

на сите им стана дека бегалското прашање е глобална криза, криза што не може да се

игнорира. Војната во Сирија започна во 2011 година и уште тогаш голем број од

сириското население се исели во околните држави во камповите во Јордан, Либан,

Турција, Египет.  Како последица на геополитичките превирања на Блискиот Исток и

вмешувањето на „Исламска држава“, ситуацијата во Сирија пролетта 2013 ескалираше,

војната стана сè побрутална, а бранот на бегалци стануваше сè поинтензивен.

Земјите членки на Европската Унија, како и земјите кандидат за членство во ЕУ се

соочија со невиден бран на бегалци. Европа во однос на прашањето со бегалците е

збунета и поделена. Во Европската Унија не постои единствен европски систем за

управување со границите, а досегашниот систем се покажа како крајно нефункционален.

Обидите за разрешување на бегалската криза од страна на Европскиот комитет, на

површина ја исфрли некоординираноста, различниот пристап, како и резервираноста кон

оваа ситуација на некои земји членки на Унијата. Неможноста односно несакањето и

неспремноста за препознавање  на опасноста од бегалската криза од страна на одредени

членки на ЕУ може да доведе до тектонски пореметувања не само на Западен Балкан туку

и во цела Европа, вклучувајќи ја и Република Македонија, која е соочена со опасноста

бранот бегалци да предизвика сериозна безбедносна криза во државата.

Сите овие случувања со бегалската криза (неподготвеноста на некои држави да се

соочат со бранот на бегалците по до нехуманиот третман врз бегалците од страна на
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некои држави од бегалската рута па до поминување на мигранти со криминогена и

терористичка позадина и др.), како и недоследна политика на Унијата, го покажа

циничниот и непринципиелен однос на ЕУ во покажување лидерство во координацијата

и менаџирање на актуелните проблеми и на мошне суптилен начин го елиминира

принципот на солидарност и рамноправност на ЕУ. Неможноста и непостоењето на

координација со јужниот сосед Грција – членка на ЕУ, ја доведе Република Македонија

состојбите да ги следи посредно и постфестум, а сето тоа на површина ја исфрли

неподготвеноста на државата, како од аспект на ресурси, така и од аспект на менаџирање

за справување со ваквиот предизвик.

Неколку години по ред во Република Македонија имаше илегални поминувања на

границата. Тие некаде изчезнуваа низ нашата територија. Никој „јавно“, не зборуваше

(Стенографи од 50 и шестата седница на Собранието на Република Македонија,

одржана на 18 јуни 2015 година, објавени податоци за илегални минувања на границата

помеѓу Грција и Македонија) за тоа освен некои поединечни залагања на некои новинари

(Радио слободна Европа јули 19 2013 ,,Триесетина пронајдени мигранти во кумановско

Лојане“, Новинска агенција Мета ,,Откриени 14 мигранти во куќа во Ваксинце,

Кумановско“, 21 јуни 2016, и многу други) да го актуелизираат овој феномен, но за жал

безуспешно, но кога, за жал, почнаа да гинат по железничката пруга кај Гевгелија-

Табановце, тогаш институциите ја започнаа процедурата за организиран пристап во

менаџирањето на бегалската криза, почнаа посериозно да се прашуваат за тоа кои се овие

луѓе и од кај идат. Потоа кризата ескалираше. Низ Македонија поминаа над 400 илјади

мигранти162, но сега рутата беше однапред исцртана. Сега откако состојбата ескалира

започна процесот на евиденција и организиран прием и организирано движење низ

Македонија. Има ли причини за загриженост?! Или пак, зашто Европската Унија не

реагираше на овие локални феномени како првични симптоми на една бегалска рута на

повидок?! Дали досегашните договори и меморандуми на Република Македонија со

Европската Унија и со државите од регионот се применливи и ефикасни?! Или пак, на што

треба Република Македонија да обрне внимание од точките на договореното за да се

зачува безбедноста во државата од секој сегмент?!

162 Подетално на страната на МВР http://www.mvr.gov.mk/vest/392, 2015 (25.03.2020)
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4.2.1 Зашто и како се случи актуелната бегалска криза
За да се добие  јасна слика за изворот на бегалската криза потребно е да се направи

комплексна и соодветна факторска анализа за актуелните конфликтите и целосен

аналитички осврт за социо-економската ситуација во актуелните конфликтни места на

Блискиот Исток. Граѓанската војна во Сирија почнала на 15 март 2011 година како серија

демонстрации инспирирани од т.н „арапска пролет“, со која дојде до смена на

повеќедецениското владеење на режимите во Тунис, Египет и Либија. Настојувањето на

сириските власти да ги задушат демонстрациите со помош на војската довело до

ескалација на насилството. Демонстрантите од летото 2011 година се вооружуваат и ја

формираат т.н. „Слободна сириска војска“ со свои бази во соседните држави и ја

започнуваат герилска војна против режимот на Башар ал Асад. Барањата и борбата на

,,Слободната сириска војска“ се поддржани од Турција, Саудиска Арабија и заливските

држави, а подоцна и од САД и членките на ЕУ. Овие држави најнапред воведуваат

политички, дипломатски и економски санкции, за  подоцна да ги поддржат востаниците со

пари, оружје и друга воена опрема.

Вооружениот судир во меѓувреме добива и секташки карактер поради фактот дека

најголем дел од востаниците се сунити кои се мнозинство во Сирија, додека Асад е

поддржан од алавитите, шиитите и христијаните163.

Со текот на годините номинално секуларната ,,Слободна сириска војска“ станува

маргинализирана, а повлијателни стануваат радикалните џихадистички групи поврзани со

„Ал Kaеда“ (како што е „Нусра фронтот“), за  подоцна во 2013 година доминантната

позиција да ја преземе војската на ИСИЛ. Поради ескалација на војната и бруталноста на

војска на ИСИЛ голем број од населението бара спас во камповите во околните држави.

Сиријците ја напуштаат својата земја веќе пет години по ред и тоа најчесто живеејќи во

кампови со лоши услови во Јордан, Либан, Турција и Египет.

Во последната деценија бруталната ескалација на вооружените конфликти од

Северна Африка до Западна Азија принуди милиони луѓе да ги напуштат своите домови.

Денес, особено и крајно е нестабилна ситуацијата во земјите на потекло на бегалците -

Сирија, Авганистан, Ирак и Иран, со реална опасност наскоро тоа да се случи и во Египет

163Според пописот од 2001 година Сирија има 17 040 000 население и површина од 185 180 km2.Најбројни
се сунитските муслимани(74%), шиитите се околу 12%, алавтите околу 10-12%, а христијаните помеѓу 8-
10%.
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и Либија. Бегајќи од опасноста на воените жаришта, околу 700 илјади Сиријци

прибежиште побараа во Јордан, а близу два милиона Сиријци времено се сместија во

неколку кампови во Турција, во пограничниот појас и во градовите Измир, Бодрум и

Истанбул164. Ситуацијата почна да им бега од контрола на турските власти откако

илјадници бегалци тргнаа пешки кон Едрене и границата со Грција165. На ова во прилог му

беше и најавата на германската влада на почетокот од септември минатата година дека ќе

ги прими сите Сиријци кои во Германија ќе побараат азил.

Со појавата на првите поголеми бегалски бранови, особено во втората половина на

минатата година, се очекуваше дека Европа ќе се здружи и ќе дејствува во согласност

со Конвенцијата за статусот на бегалците на ООН од 1951 и нејзиниот придружен

протокол од 1967 за статусот на бегалците. Се очекуваше концепт на прифат, заштита и

интеграција на бегалците и мигрантите, кој требаше да овозможи мерки од страна на

државите на ЕУ, со кои ќе се респектираат нивните човекови права, недискриминација и

достоинство. Се очекуваше и потврда на најавите за доделување  азил на бегалците со што

ќе им се ефектуираа можностите да станат одговорен дел од општествениот, економскиот

и социјалниот живот во „ветените земји на ЕУ“. Наспроти тоа, Европа стана сè

поподелена. Многу држави од ЕУ одбија да примат бегалци, со што ги оставија соседните

држави, сами во својот напор.

Британија и Данска воопшто и не разговараа на темата за прифат и заштита на

бегалците, Австрија и Германија воведоа строги контроли на границите со патроли на

своите војници и полицајци. Унгарија прва повлече одлучен потег и буквално херметички

ја затвори границата кон Србија. Словенија веднаш го запре возот со 150 бегалци кој

требаше само да транзитира низ државата на пат кон Австрија. Хрватска донесе одлука со

која ги затвори границите кон Србија и тоа само 24 часа откако првиот бегалец стапна на

нејзина територија166.

164 http://www.mei.edu/content/article/jordan-s-syrian-refugee-economic-gamble, May 24, 2016 (01.04.2020)
165 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the Jordan Red Crescent ,, Syrian Refugees
living in the Community in Jordan,, Assessment Report- September 2016
166 Jornal of social policy-Year 9, No 12, Skopje, July 2016 page 9
https://www.researchgate.net/profile/Raluca_Bejan/publication/308062478 (01.04.2020)
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Реално, безграничен прием на бегалци во Европа не е можен. Од друга страна,

неуспехот на Грција да ги запре бегалците, некои членки на ЕУ во приодот за решавање

на бегалската криза ги натера да прибегнат кон парцијални решенија. И за жал, на

површина испливаа сопствените национални интереси пред пропагираните европски

вредности.

Според концептот на германската канцеларка Ангела Меркел, во справувањето со

бегалските бранови се посочува на организирано директно префрлање на стотици илјади

бегалци од Турција во земји-членки на ЕУ, а со засилена контрола на Егејот од страна на

Грција и Турција, елеминирање на балканската рута. Концептот на Вишеградската група

(Унгарија, Полска, Чешка и Словачка) предвидува блокада на движењето на бегалците со

воспоставување на „ѕид“ на границата на Грција со Македонија, Албанија и Бугарија.

Австрија, која го дефинира ограничувачкиот број за прием на бегалци останува доследна

во своите барања за затворање на границата на Македонија со Грција. И земјите од

балканската рута, по најавите на Австрија за можното затворање на своите граници за

бегалците, веќе ги искажуваат своите ставови за исти мерки по принципот „копирај го

северниот сосед и речи дека си немал друг избор“.

4.2.2 Предизвик за Република Македонија
Република Македонија е клучна транзитна врска за да се стигне до „ветените“

земји во Европа. Организираниот превоз на бегалците од Гевгелија до Австрија е малку

доколку нема глобален и координиран пристап за справување со кризата и не се постигне

траен мир во Сирија. Во изминатите 25 години Република Македонија пет пати се

соочуваше со сериозните предизвици да се справува со бегалски кризи.

Прв пат, тоа беше во текот на 1991 година кога, по настаните во Република Албанија,

1.180 лица од пограничните региони кон Република Македонија побараа заштита и беа

згрижени во Преспанско-отешевскиот, Струшкиот и Охридскиот регион167.

Во текот на 1992 година, Република Македонија им понуди заштита на 35.000 лица кои

бегаа од кризата и воените дејства во Босна и Херцеговина, сместувајќи ги во седум

колективни центри ширум државата. Овие лица беа под заштита на Македонија сè до 1997

167 http://emagazin.mk/vesti/vest/12019?title=gostoprimliva-makedonija-nad-400.000-begalci-od-albanija-bih-i-
kosovo-prestojuvale-vo-zemjava (податоци земени од ДЗС) (01.04.2020)
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година кога, по надминување на состојбите во Босна и Херцеговина, беше овозможено

безбедно и организирано враќање168.

Како последица на кризата на Косово во пролетта 1999 година, 360.000 лица –

главно етнички Албанци побараа и добија меѓународна заштита во Република

Македонија. Со заклучокот на Владата на Република Македонија за давање на привремена

хуманитарна заштита 126.000 лица беа сместени во осум колективни центри, изградени за

таа намена на територијата на Република Македонија, а 234.000 лица беа згрижени во

семејни домови на граѓаните ширум земјата. Со 91.476 згрижени лица „Стенковец“ беше

најголем колективен центар. Привремената хуманитарна заштита за бегалците од Косово

траеше сè до 22 септември 2003 година, иако веќе на крајот од 2000 година бројот на

бегалците беше сведен на 5.416 лица169.

Во текот на 2001 во Република Македонија, како последица на вооруженото

насилство беа евидентирани 86.954 внатрешно раселени лица, а според податоците на

УНЦХР, околу 20.000 лица ја напуштија Република Македонија и се упатија во Косово170.

Од јуни 2019 година, Македонија е клучна транзитна врска за преку 700.000

бегалци и мигранти кои ја користат балканска рута со цел да стигнат до „ветените“ земји

во Западна и Северна Европа. Оваа бегалска криза, барем засега, за Македонија има

транзитен карактер, но со сите последици од хуманитарен, економски и безбедносен

карактер. Реално е да се очекува дека овој бегалски бран го нема достигнато својот

максимум и дека претстои период на усложнување на состојбите171.

Поаѓајќи од обврските кои произлегуваат од Конвенцијата за статусот на бегалците,

активностите што на овој план ги презема и ќе ги презема Република Македонија треба да

бидат усогласени, како со решенијата на ЕУ, така и со мерките на соседните држави

(Грција и Србија). Ова е неопходно за да не се доведеме во безизлезна состојба, со тешки

последици по безбедноста и стабилноста на државата. Но, Република Македонија не може

да биде претворена во бегалски кампови во кои присилно ќе се задржуваат бегалци кои

сакаат да го продолжат патот до некоја од нивните крајни дестинации.

168http://emagazin.mk/vesti/vest/12019?title=gostoprimliva-makedonija-nad-400.000-begalci-od-albanija-bih-i-
kosovo-prestojuvale-vo-zemjava (податоци земени од ДЗС) (01.04.2020)
169 Министерство за труд и социјална политика-Билтен  ,,Од првиот чекор,, Скопје 2009
170 http://www.mkd.mk/kolumni/shto-prezema-makedonija-vo-spravuvanje-so-begalskata-kriza (колумна проф. д-р
Јове Кекеновски 06 јануари 2017) (03.04.2020)
171 Исто, http://www.mkd.mk/kolumni/shto-prezema-makedonija-vo-spravuvanje-so-begalskata-kriza (03.04.2020)
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Како што изградбата на ѕидови и огради не можат да ги сопрат брановите на бегалци, а

само дополнително ќе ги засили шверцерските групи, така и влегувањето на Македонија

во разговори за парцијални и еднострани решенија може да има негативни последици и во

однос на безбедноста и по прашањата на репатријацијата. Во тој контекст и за овие цели,

особено е неприфатлива помошта што на Македонија ѝ се нуди во воени сили од одредени

европски земји. Тоа би било и противзаконито затоа што во оваа смисла Македонија

единствено со Европската Унија има ратификувано Спогодба за воспоставување рамка за

учество на Република Македонија во операциите на Европската Унија за управување со

кризи, склучена во Брисел на 29 октомври 2012 година. Согласно Законот за одбрана (член

17, став 7), само Собранието на Република Македонија „ратификува меѓународни

договори кои се однесуваат на влегување, поминување или престојување на странски

вооружени сили на територијата на Републиката заради вежбовни активности, обука и

учество во мировни или хуманитарни операции, како и за учество во тие активности и

операции на единиците на АРМ во странство“.

 Предизвик и решение

Една од карактеристиките на оваа криза, која ја прави исклучително тешка, е

фактот што не може да се види крајот, а што од друга страна го отежнува справувањето и

го прави уште покомплицирано. Никој не знае кога ќе настане мир во Сирија. Прашање е

што ќе се случи ако луѓето почнат да бегаат и заради нестабилизираните состојби во

Либија, а тоа веќе се наѕира.

Иако во Република Македонија од неодамна постои Национална стратегија за

интеграција на бегалци и странци, со појавата на оваа бегалска криза би требало да се

очекува непречено да се одвива целиот систем на менаџирање на бегалската криза во

државата, а пак Стратегијата и целокупниот систем за менаџирање на бегалската криза

треба да овозможи мерки од страна на државата, со кои ќе им се овозможи на мигрантите

до нивниот трансфер во други земји, а посебно на тие мигранти кои се наоѓаат во нашите

прифатни центри, да станат одговорен дел од економскиот, социјалниот и политичкиот

живот во општеството во кое се дојдени. Воедно, треба да биде земено предвид и

респектирањето на културните и социјалните разлики, како и човековите права и

човечкото достоинство. Промоцијата на фундаменталните права, недискриминацијата и
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еднаквите можности за сите, се клуч за еден успешен интеграционен процес. На

Република Македонија сè уште ѝ недостига сеопфатен политички документ за нејзината

политика за интеграција на имигрантите. Имајќи го ова на ум, нема да биде ефективно

развивањето на изолирана стратегија за интеграција на бегалци и странци во општеството,

без каков било одраз на поширокиот контекст на миграција и културните импликации на

процесите на интеграција. Кон прашањата кои се однесуваат на бегалците и странците со

долгорочен престој во државата, треба да се пристапува во рамките на поширок концепт

на државната политика, насочен кон социјалните прашања, во врска со менувањето на

демографската состојба.

Неизвесноста на кризата, чија динамика се очекува да добие на интензитет, носи

сериозен глобален предизвик, но и проблеми и за Македонија и за регионот. Со оглед на

огромниот наплив на бегалци од Грција, која очигледно не е во состојба да ги задржи, во

преден план се поставува безбедносниот аспект. Проблемот дополнително е усложнет и

поради отсуството на јасно дефиниран и единствен концепт на Европската Унија за

ефикасно справување со прифатот и згрижувањето на бегалците.

Тоа што го понудија Минхенската конференција и Бриселскиот самит, како и

договорот на земјите од балканската рута за организиран превоз на бегалците од Гевгелија

до границата со Австија е сепак малку доколку не се надмине најголемиот од сите

предизвици – постигнувањето траен мир во Сирија. Да се потсетиме на 17-те точки на

планот од Самитот во Брисел:

1) Воспоставување на котролни точки во рок од 24 часа за да се овозможи дневна

размена на инфомации и координација со цел за контролирано и рамномерно движење на

лужето долж балканската рута.

2)  Доставување на процени за потребна помош од ЕУ во рок од 24 часа.

3) Ограничување на споредни движења – бегалците и мигрантите не треба да се

преместуваат на границата со соседната држава без нејзино претходно информирање.

4) Зголемување на капацитетите за обезбедување на привремено сместување, храна

и санитарно-здравствена заштита.

5) Грција до крајот на годинава да ги зголеми капацитетите за 30 000 места, а

УНХЦР да обезбеди уште барем најмалку 20 000 места во Грција, што е предуслов за да
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може планот за релокација на беглаците да профункционира. Се очекува и финансиска

помош за Грција и УНХЦР од страна на ЕУ.

6) Соработка на УНХЦР, која ќе поддржи зголемување на прифатните капацитет

за 50 000 места во земјите долж балканската рута.

7) Соработка со меѓународните финансиски институции, како на пример со

Европската инвестициона банка, Европската банка за обнова и развој и Банката на

Советот на Европа, кои се спремни финансиски да ги поддржат земјите долж

балканската рута.

8) Обезбедување на полни капацитети за регистрација на мигрантите, со

максимална употреба на биометриските податоци.

9) Размена на информации за текот и бројот на бегалци и бројот на мигранти на

територијата на една држава.

10) Соработка со агенциите на ЕУ за да се реализира оваа размена на информации.

11) Зајакнување на националните и координирани напори  за да можат мигрантите

на кои не им е потребна меѓународна заштита да се вратата во земјата на своето

потекло во соработка со Фронтекс.

12) Соработка со Европската комисија и Фронтекс за да се забрза практично

соработката во врска со реадмисијата во трета држава, осебно со Авганистан,

Бангладеш и Пакистан. Комисијата треба да работи на имплементација на постојните

договори за реадмисија и да започне склучување на нови договори за реадмисија со

релевантните држави.

13) Зголемување на напорите во заштита на границите, вклучувајќи финализирање

и имплементација на планот на ЕУ и Турција, искористување на потенцијалите на

договорот за реадмисија помеѓу ЕУ и Турција, зајакнување на поморската операција

„Посејдон“ во Грција, зајканување на поддршката од Фронтекс на границата со

Бугарија и Турција, зајакнување на граничната соработка помеѓу Грција и Македонија со

помош на УНХЦР. Грција, Македонија и Албанија да го зајакнат управувањето со

надворешните граници со помош на Фронтекс за регистрација на бегалците и

мигрантите во Грција, соработка со Фронтекс во надзорот на преминот на српско-

хрватската граница со регистрација и земање на отпечаток од прстите, распоредување

на 400 полицајци во Словенија во рок од една недела, јакнење на мрежата на Фронтех за
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проценка на ризикот на западен Балкан преку интензивно праќање на извептаи до сите

држави, употреба на РАБИТ172 механизми таму каде што има потреба.

14) Одбивање на влез на граѓаните на трети држави, кои нема да ја потврдат

желбата да побараат меѓународна заштита.

15) Зајакнување на акциите против криумчарење и трговија со луѓе, со поддршка на

Еуропол, Фронтекс и Интерпол.

16) Користење на сите можни средства за комунукација за бегалците и

мигрантите да се информираат за своите обврски и права, а посебно ако одбијат да се

регистрираат, ако одбијат за отечаток од прстите или одбијат да побараат заштите

таму каде што моментално се наоѓаат.

17)  Контрола на спроведување на овие мерки на неделна база, ЕК ќе воспостави

координација за националните точки на комуникација.

Бегалската криза е само последица на „причините за бегството од Сирија и од

бегалските кампови во соседните земји“ (Меркел), а за да се реши овој проблем,

„потребно е, пред с, да се постигне политичко решение на конфликтот во Сирија, Либија и

во другите земји, чии жители се принудени заради војната и разорувањата да ги

напуштаат своите домови“ (Путин). Затоа, за справувањето со моменталната бегалска

криза, но и со миграцијата во иднина е неопходна глобална мигрантска стратегија и

координиран и глобален пристап на ниво на ЕУ и пошироко173.

4.2.3 Заклучок
Ниту една држава не е способна сама да се справува со современите кризни

состојби, било тоа да се мали или локални феномени, било да се во вид на природни

катастрофи, кризи од еколошка природа, поствоени кризи и конфликти или хуманитарни

катастрофи, каква што секако е актуелната бегалската криза. Особено земјите од

Балканскиот регион за да се справат со оваа криза потребно е да имаат добро развиена

регионална или меѓунатодна соработка, а особено е пожелно вклучувањето на супра-

националните фактори и соработката со Европската Унија.

172 Механизам за размена на информации претежно од безбедносен аспект
173 http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/44/132503275, МИА билтен бр.1318 9 (13.04.2020)
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Во овој правец, мора да се напомене и мини-самитот кој се одржа во Брисел на

крајот на месец октомври 2015 година, каде лидерите на Европската Унија и на

балканските земји се согласија со Акционен план од 17 точки за соработка во

справувањето со бранот бегалци и мигранти кои минуваат низ Балканот. Меѓутоа сите

донесени одлуки по завршување на самитот започнаа да се проблематизирааат токму од

оние членки на ЕУ кои учествуваа во нивното донесување. По сè изгледа дека набрзина

свиканиот самит не ги реши суштинските проблеми. Забелешките на вака набрзина

свиканиот самит се однесуваат на непоканувањео на Турција од каде постојано доаѓаат

нови бегалци кон Балканот,174 но исто така не е јасно зошто на овој самит не беа

поканети Италија и Франција како држави кои исто така се подложни на удар на

бегалските бранови, иако засега во помал обем.

Барањето на германската канцеларка, Ангела Меркел и претседателот на Европската

комисија, Жан Клод Јункер да се градат кампови долж Балканскиот коридор и земјите на

ЕУ е повеќе од лицемерно и непринципиелно.

Се чини дека „нечистата работа“ (спречувањето на криминалците и терористите да

не се префрлат во Европската Унија заедно со „вистинските мигранти“), што германската

канцеларка Меркел не може да ја заврши во својата држава, со Акциониот план од 17

точки решено е да се заврши во земјите од Западен Балкан. Од анализата на планот се

добива впечаток и може да се заклучи дека се работи за т.н. „сортирање“ на бегалците,

односно кој ќе може во иднина да добие азил во Германија и останатите европски држави,

а кои од нив ќе бидат депортирани назад во државаите од каде што се дојдени. Суштината

на усвоениот Акциски план има цел да се успори приливот на бегалци (мигранти),

односно бегалскиот бран преку Грција, Македонија и Србија до Германија и останатите

држави да тече мирно и без проблеми и да биде организиран, а дел од ,,неподобните“

бегалци да остане во земјите на т.н. бегалска балканска рута и тие самите да се справуваат

со нив.

Во овој правец, Република Македонија со своите механизми на делување има

предвидено неколку програми за менаџирање со кризите кои се предвидени во рамките на

174Според податоците објавени на сајтот на УНХЦР заклучно со 19 октомври 2015 година. во Јордан, Либан,
Египет и Ирак имало регистрани 2,1 милион бегалци од Сирија, во Турција се регистрирани 1,9 милиони и
уште 26.700 во северна Африка. Меѓутоа Анкара потсетува дека таа досега згрижила околу 2,5 милиони
бегалци, вклучувајќи ги и бегалците од Ирак и Авганистан



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 129

Заедничката надворешна и безбедносна политика, каде се вклучени полициски мисии,

активности за цивилна заштита, цивилна администрација, мисии за владеење на правото,

за  на крај сите овие да подлежат на надзорни мисии за следење и анализа, како од страна

на посебни претставници од самата држава, така и од институциите на ЕУ.

Во Република Македонија бегалската криза може да предизвика сериозна

безбедносна криза, иако хуманитараните и верско-политичките импликации секојдневно

ги чувствуваат граѓаните на оваа држава. Несериозен би бил секој предлог на ЕУ да ѝ

даде пари на македонската Влада (како случајот со Турција) за да прифати нов бран

бегалци или да се градат кампови, бидејќи кога станува збор за Македонија треба да се

имаатво предвид кревките меѓуетнички одоси и  деликатниот етнички и верски баланс во

државата каде се прават напори за градење на граѓанско општество. Истовремно, треба да

се има на ум дека државата повеќе од една година ја тресе голема политичка криза.

Имајќи го предвид претходното, како и поранешното негативно искуство со

бегалците, Република Македонија не смее да дозволи да стане „тампон зона“ каде ќе се

градат кампови, туку само да овозможи регистрација и брз транзит на бегалците низ

земјата. Во Македонија не треба да се градат ниту мигрантски ниту бегалски кампови, а

прифатните центри треба да ја имаат исклучиво нивната првобитна поставена законска

функција и никако да се преименуваат или да бидат системски трансформирани со

некоја друга функција. На бегалците и мигрантите треба да им се обезбеди здравствена

помош, вода и храна на влез и излез од државата,  со цел да можат да ја продолжат

својата рута на патот кон посакуваната дестинација. И затоа Република Македонија мора

да инсистира на употребата на терминот „дневни транспортни центри“ за бегалците, а не

на изградба на бегалски кампови. Во македонските транзитни центри на по неколку часа

можат да престојуваат само околу 2.000 бегалци (1.500 во Гевгелија и 500 на

Табановце)175.

Во меѓувреме ЕУ мора да ѝ наложи на својата членка Грција да биде

покооперативна со својот северен сосед Република Македонија. Неможноста и

непостоењето на координација со јужниот сосед, членка на ЕУ, ја доведе Македонија да

ги следи состојбите посредно и постфестум. Неопходно е потребна сериозна дневна

соработка со Грција на сите нивоа, почнувајќи од граничната полиција, па сè до ниво на

175 https://www.mkd.mk/kolumni/shto-prezema-makedonija-vo-spravuvanje-so-begalskata-kriza (13.04.2020)
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министри и директори на агенциите за разузнавање. Резервираниот пристап или

одбивањето на Грција во текот на оваа бегалска криза за учество на европската

погранична агенција Фронтекс на граничниот премин Богородица може да биде

катастрофално бидејќи Фронтекс нуди помош за утврдување на странските државјани

дали се бегалци или мигранти.

Сите  овие случувања и недоследна политика на Унијата, како и немање на систем

за справување со вакви ситуации, ја исфрлија на површина и неподготвеноста на

Република Македонија, како од аспект на ресурси, така и од аспект на менаџирање за

справување со ваков предизвик. Од друга страна, кризата го покажа циничниот и

непринципиелен однос на ЕУ во покажување лидерство во координација и менаџирање

на актуелните проблеми и на мошне суптилен начин го елиминира принципот на

солидарност и рамноправност на ЕУ, како и привремено изнудена суспензија на

Шенгенскиот договорот или пак, негова минималистичка примена во смисла на

заострување на условите за патување во дел од земјите членки на ЕУ.
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V. ПАТОТ КОН ЕУ И НАТО И ПРИДОБИВКИТЕ ОД
РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА ВРЗ УПРАВУВАЊЕТО СО

КРИЗИ

5.1 Регионот кон ЕУ и НАТО

Земјите од Западен Балкан се неразделив дел од регионот на Југоисточна Европа

кој и денес, како носечки столб на комуникацијата помеѓу Европа и Азија, претставува

заложник на традиционалните и современите криминални појави (трговија со оружје, луѓе

и дрога, присуство на терористички групи и екстремистички религиозни движења).

Транснационалните криминални здруженија, кадровски и технички се подобро опремени

од постоечките државни безбедносни служби и ги користат недоволно уредената

безбедносно-правна регулатива на земјите, слабата координација и недоволната

ефикасност на правосудните и на безбедносните институции.

Случувањата кои го одбележаа крајот на 20 и почетокот на 21 век битно ја изменија

суштината на безбедносните закани во регионот и Европа и докажаа дека заканите по

уставните вредности на Балканот сè уште имаат етнички предзнак. Настаните оставија

безбедносни, економски,  социјални, психолошки и други последици, а надминувањето на

меѓуетничките тензии и конфликти остана најбитен предизвик за претставниците на

власта во земјите. Фактот дека се работи за релативно  млади држави, од кои некои како

Македонија и БиХ за првпат се конституирани  како самостојни и независни држави,

доведе до подем на одредени нетрпенија меѓу националностите и заедниците. Таквата

околност во поновата историја на Балканот се рефлектираше врз задоволувањето на

потребите за национална припадност и апетитите за создавање големи еднонационални

држави.

Настојувањата за автономија и независност на одредени етнички групи често беа

придружени со употреба на сила и оружје, што придонесе за усложнување на

безбедносната состојба. Локалните конфликти, чие траење, интензитет и понатамошна

ескалација тешко се предвидуваат, имаа за цел исполнување на потребите на различни

етнички, културни и верски идентитети. Иако навидум завршени, некои од нив и денес

тлеат и можат да прераснат во закана од регионален карактер. Дополнително, во

дисхармонијата на општествата, губењето на легитимитетот на државата над своите
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граѓани претставуваше една од причините за радикалните ориентации на одредени

етнички  групи кои се чувствуваа маргинализирани во сопствената држава. Во тој период,

лидерите во регионот како составен дел на политиката за решавање на меѓуетничките

тензии прибегнуваа кон војна и насилство и користеа голема доза на воена реторика и по

цена на губење на нивниот кредибилитет пред граѓаните во новонастанатите демократии.

Со текот на времето драстично се промени пристапот во решавањето на меѓуетничките

проблеми. Користената реторика, идеологија и практиката покажаа доволно недостатоци

во интервенционистичкиот начин и наметнување на мирот. Големината на територијата на

државата, геостратешката позиција, економската моќ и односите со ЕУ и НАТО одиграа

значајна улога во вклопувањето на државите во безбедносната состојба во Европа. Сепак,

ниедна држава од регионот не може самостојно да ги дефинира сопствените безбедносни

интереси без да постави корелација со безбедносните предизвици и интереси на земјите од

регионот.

Подолг период, почнувајќи од распадот на СФРЈ, заради специфичното

опкружување и континуираната нестабилност, посебна потешкотија за секоја од

балканските земји претставуваше дефинирањето и рангирањето на безбедносните

приоритети наспроти тврдите националистички ставови на домашните власти и

отсуството на меѓусебна комуникација во регионот. Со завршувањето на конфликтите и

напредокот на демократските процеси во регионот, кај креаторите на државната

безбедносна политика пополека стивнуваа стравувањата од агресија од соседите.

Можноста од внатрешен меѓуетнички конфликт во ниту една од земјите целосно не замре,

меѓутоа во голема мера беше заменета со можноста од закани предизвикани од формите

на организиран криминал. Организираниот криминал ја регенерираше својата мрежа –

делумно  замрена за време на конфликтите.

Затоа, безбедносните инцијативи произлегоа како резултат на меѓузависноста и

препознавањето на државните интереси на земјите од Западниот Балкан, но ги  опфатија и

останатите земји од регионот и пошироко, кои во иницијативите се појавија во улога на

донори, партнери или набљудувачи. Во самите зачетоци на регионалната безбедносна

соработка треба да се споменат препораките за земјите од регионот од членките на

Советот на Европа дадени на Првиот и Вториот самит на претседатели на држави и влади.

Иако одржани во време кога на просторите на Балканот беснееше војна, се однесуваа на
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залагањата на европските држави за стивнување на тензиите и заштита од пренесување на

конфликтот на други делови од Европа. Но, поради крајно нарушената безбедносна

состојба, никој не ги гледаше балканските држави како сериозни партнери во враќањето

на мирот. Наспроти залагањата на меѓународната заедница, границите кои ги одредуваат

групите на етничка, културна, верска и друга основа да претставуваат мостови за

соработка, во тој период се покажаа дека почесто се извор на закани и опасности по

мирот. Со моделот на воведување на еврорегионите се создаде основа за соработка во

повеќе области, а тоа претставуваше почеток за развивање на прекуграничната

безбедносна соработка која стана дел од регионалната безбедносна политика. Иако во

регионот делува Интерпол како носечки столб на меѓународната криминалистичка

полициска соработка, сепак ЕУ и САД заради специфичноста на појавните облици на

криминалот инсталираа посебни тела во форма на регионални безбедносни иницијативи

(најпрво СЕКИ, Пактот за стабилност во 1999 година, иницијативите кои произлегоа од

Пактот и други). Преку безбедносните иницијативи партнерите од ЕУ, САД и трети земји

испратија јасен сигнал за нивниот интерес и волјата на меѓународната заедница за

интеграција и стабилизација на земјите од Југоисточна Европа. Токму со започнувањето

на нивната реализацијата заживеа концептот за промоција на демократските вредности,

добрососедските односи и регионалната соработка во функција на трајното зачувување на

мирот на балканските простори.

Кај  безбедносните иницијативи, а посебно кај иницијативите кои произлегоа  од

Пактот за стабилност, во голем дел беше застапена безбедноста како најкритичен елемент

кој му недостасуваше на регионот. Од периодот на распадот на СФРЈ и претходно, заради

отсуството на безбедносна стратегија кај  ЕУ, САД доминираа во меѓународниот

безбедносен простор. Така, САД како најмоќна сила во рамките на НАТО, својата

доминација ја остварија и на Балканот. САД претендираа индиректна заштита на земји во

кои постои основа за остварување на нејзините државни цели и интереси, а посебно на

оние земји кај кои се наметнаа како гаранција за безбедноста или стратешки партнер во

зачленувањето во НАТО. Тие, користејќи ја моќта и интензивната дипломатија реализираа

конкретни акции за превенција и запирање на веќе ескалираните конфликти. Тоа им даде

доволно авторитет во односите со земјите од Западниот Балкан. Некои од земјите задржаа

дистанца, но некои од нив развија  поблиски односи со САД и Алијансата што им
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овозможи поповолна позиција во евроатлантските интеграции. Од тие односи се разви

иницијативата за формирање на Јадранската група.

За докомплетирање на ефектите врз стабилноста и безбедноста на регионот

придонесоа и мисиите на меѓународната заедница со политичко, хуманитарно, воено и

полициско присуство кои сè уште во одредени делови од регионот ги гарантираат

стабилноста и општествениот развој. Приоритетите на мировните операции спроведени на

Балканот беа повеќе насочени кон воспоставување на системот на правна држава со

формирање на структурата на безбедносниот систем, спроведување на законите и помош

при фукционирањето на правосудството, отколку за помирување и раздвојување на

завојуваните страни. Целосни ефекти дадоа само мисиите на НАТО и воените мисии на

ЕУ по усвојувањето на Европската безбедносна и одбранбена политика во 2003 година.

Зближувањето на земјите во рамките на безбедносните иницијативи требаше да

даде одговор на наталожените безбедносни проблеми во матичните општества. Бидејќи се

работеше за повеќе или помалку исти потешкотии со кои се  соочуваа земјите кон крајот

на минатиот век, тие лесно најдоа заеднички јазик. Така, како најкритични и доминантни

проблеми во регионот, во периодот на започнувањето на иницијативите, би ги

идентификувале кревките демократски институции, катастрофалната економска состојба и

сиромаштијата, корупцијата и организираниот криминал. Со транзициските процеси се

надоврзаа и предизвиците поврзани со развој на капацитетот за управување со државатa и

процесите поврзани со евро и евроатлантските интеграции.

Преку безбедносните иницијативи или сегментот од останатите иницијативи кој ја

опфаќаше безбедноста, целите кои си ги поставија земјите од Западен Балкан беа

фокусирани на членство и соработка со меѓународните безбедносни организации заради

враќање на мирот, стабилноста и ефикасно справување со организираниот криминал. Во

членството земјите од Западниот Балкан видоа можност за подготовка за влез во

меѓународните организации со постигнување и усогласување на неопходните стандарди.

Така, низата од домашни обврски во сферата на безбедноста се дополни со активности

предвидени со регионалната безбедносна соработка. Преку регионалната безбедносна

соработка, државите од своите партнери (ЕУ и НАТО) добија одредени гаранции и помош

во борбата против организираниот криминал и безбедносните закани.
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Друга придобивка која произлегува од членството е можноста да се оствари

помалку формална, но поефикасна комуникација со телата на ЕУ и НАТО. Тоа отвори

простор за промоција на националните безбедносни капацитети, но и можности за

исполнување не само на државните безбедносни интереси, туку и на останатите интереси

во рамките на меѓународните структури. Истовремено, во рамките на приклучувањето кон

регионалните безбедносни  иницијативи се наметна дилемата околу изборот помеѓу

зачувувањето на домашните вредности и интереси, од една, и прифаќањето на истите од

ЕУ и НАТО заради усогласување и подобра соработка, од друга страна.

Приспособувањето беше составен дел од процесот на креирање на националните

безбедносни политики на земјите од Западниот Балкан во рамките на нивното евро и евро-

атлантско интегрирање. Со усогласувањето на домашните безбедносни стратегии со ЕУ и

НАТО стратегиите се надмина концептот на самостојна национална безбедносна политика

која се потпира на сопствени средства за справување со безбедносните закани. Воедно

периодот на отпочнување на регионалните безбедносни иницијативи се совпадна со

времето на спроведување на реформата на безбедносниот сектор.

Споделувањето на искуствата помеѓу членките во иницијативите и стручната

помош од страна на стратешките партнери придонесоа за забрзување на реформата. Во

процесот на евроатлантски интеграции, често се поставува прашањето: „Кој на кого му е

попотребен, ние на НАТО или НАТО на нас?“. Земјите од  Западен Балкан се свесни дека

влезот во НАТО не  значи само привилегии, туку и обврски и трошоци.

Дека постои меѓусебен интерес преку регионалните безбедносни иницијативи

регионот да се интегрира во НАТО, говори и фактот  дека некои од земјите од Западниот

Балкан преку Јадранската група станаа дел од НАТО, а останатите имаат партнерски

однос со НАТО и се членки на Партнерството за мир и на меѓународните коалиции

предводени од Алијансата.

На тој начин, земјите своето безбедносно дејствување го надополнуваат со

проширување на зоната на безбедност и стабилност. Воедно, со стекнувањето на

оптимален степен на безбедност, секоја од земјите може слободно да го дисперзира

влијанието на државните приоритети и интереси надвор од своите граници, односно во

регионалното и глобалното опкружување.
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ЕУ и НАТО имаат интерес за проширување на нивните влијанија и надвор од Евро-

атлантскиот регион. Долгорочното инвестирање на ЕУ, САД и НАТО на Балканот

придонесува за да се оневозможи какво било напуштање на демократските  трендови и

процеси. Со одрекувањето на дел од државните безбедносни интереси за сметка на

регионалните, вклучувајќи го и прашањето на територијалниот суверенитет заради

порационална и поефикасна борба против криминалот, треба да се овозможи

приближување на безбедносните интереси на земјите од регионот.

Така, земјите можат преку заедничките напори да ги пронајдат и реализират

сопствените интереси, а ЕУ и НАТО ја потврдуваат улогата на главни мотори на

регионалните безбедносни иницијативи. Тоа на ЕУ и НАТО освен обезбедување на

стабилност во своето опкружување им овозможува и доминација во повеќе области.

Интенцијата на ЕУ и НАТО да создадат стабилно и безбедно тло во Југоисточна Европа,

освен враќањето на мирот и борбата против криминалот опфаќа и обезбедување на

комуникацијата која минува низ Балканот. Користа од геостратешката положба, која како

основа го има поминувањето на Коридорите 8 и 10, отвора можност за транспорт на нафта

и гас од Каспискиот и Кавкаскиот регион како правци за снабдување со енергенси за

потребите на регионот и Европа. Оваа комуникација долги години се сметаше за

алтернативна, но поради безбедносните случувања во Кавказот и руско-украинската криза

со транспортот на гас во поново време, преносот на енергенси преку Балканот станува сè

поактуелен, не само заради непречениот транспорт, туку и поради безбедносната

гаранција која ја давааат земјите во соработка со ЕУ, НАТО, САД и нивното присуство во

регионот. Денес земјите од Западен Балкан претставуваат дел или граничат со членките

на ЕУ и НАТО. Тоа и понатаму претставува дополнителен поттик за двете  организации да

„инвестираат“ во него заради обезбедување на сопствените граници, зачувување на

општите интереси и продолжување на интеграцијата на регионот.

Поврзаноста на НАТО и ЕУ мисиите на тлото  на Европа, несомнено овозможи

создавање простор ЕУ појасно да ја дефинира Европската безбедносна и одбранбена

политика. ЕУ сè поинтензивно покажува дека освен цивилни поседува и воени механизми

за справување со кризи. Со воените мисии на ЕУ се даде силна поддршка на регионалните

безбедносни иницијативи како одговор на предизвиците за стабилизација на кризните

подрачја. Оттука произлезе прашањето „Дали за одржливост на регионалните безбедносни
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иницијативи е неопходно физичко присуство на мисиите на ЕУ и НАТО?“, односно,

„Колку со спроведувањето на мисиите на НАТО и ЕУ се придонесува за европеизација

или милитаризација на регионот?“.

Безбедносните иницијативи, според околностите, уште од почеток имаа потреба од

присуство на моќни и авторитетни актери во регионот. Подоцна тие ја искристализираа

желбата на земјите од Западен Балкан за одржување на континуитет во стабилноста,

безбедноста и борбата со криминалот. Сепак воените мисии помалку придонесуваат за

решавање на конфликтите отколку активната полициска соработка, конкретната

економска и развојна помош, искрените залагања на постојните членки на ЕУ и НАТО за

интегрирање на регионот  и објективната примена на принципите на меѓународното

право.

5.2 Пактот за стабилност (ПС) како иницијатор за регионалната
соработка

Пактот за стабилност е првиот сериозен обид на меѓународната заедница за

промена на пристапот на реактивна кризна  интервенција во создавање сeопфатна,

долгорочна стратегија  на превенција на конфликти, која го опфаќа регионот како целина

(Busek, 2004, Eight Years of the Stability Pact for South Eastern Europe – From Stabilisation to

Integration: 2). Неговата улога како „неутрален форум“  и „катализатор на регионалните

пристапи“ кон предизвиците на регионот има значаен дел од заслугата за консолидирање

на демократијата, унапредување на економскиот развој и јакнење на безбедноста во ЈИЕ.

Напредокот во регионалната соработка е мерлив показател за успешноста на ПС (ibid.).

Во претходните иницијативи на меѓународната заедница кон регионот се

идентификуваат два големи недостатоци: „концентрација на последиците наместо

изворите на конфликтот“ и „справување со проблемите на регионот индивидуално и

засебно од другите делови на Европа“ (Joschka Fischer, Cologne Summit, 19 June 1999, 19-

22)176.

Реактивната политика кон Балканот била насочена на управување со одредена

криза и санирање на последиците на билатерална основа. Бројните иницијативи и

176 Подетални и нформации во страната на НАТО https://www.nato.int/docu/review/1999/9902-04.htm
(18.04.2020)
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програми на помош биле некоординирани, што водело до паралелизам на областите на

дејствување. Самите држави од ЈИЕ биле пасивни приматели на помошта. Контактите

присутни во минатото биле прекинати, регионалната соработка била невозможна цел, како

резултат на недовербата и митовите од историјата. Речиси истовремено со крајот на

Косовската криза, на самитот во Келн (јуни 1999) се усвоила иницијативата на

германското претседателство со ЕУ за создавање Пакт на стабилност за Југоисточна

Европа. Во основачкиот документ повеќе од 40 партнери-држави, меѓународни

организации и финансиски институции се обврзале на поддршка на државите од ЈИЕ во

нивните „напори да ги зајакнат мирот, демократијата, човековите права и економскиот

напредок, со цел да се постигне стабилност на регионот“ (член 9). На самитот во Сараево

(јули 1999), официјално се создава Пактот за стабилност, под политичко покровителство

на ОБСЕ и во присуство на регионалните шефови на држави и влади и меѓународната

заедница.

Почетоците на Пактот за стабилност не биле лесни. Почетната перцепција, како

Маршалов план за ЈИЕ, била разочарување поради преголемите и погрешни очекувања.

Од друга страна, некои држави од регионот (Словенија, Бугарија, Романија, но и

Хрватска) не го прифаќале Пактот, стравувајќи дека регионалниот пристап може да ги

успори и да биде разбран од некои членки на Унијата како алтернатива на членството.

Идејата за конструктивна регионална соработка не била нова, но во Пактот за стабилност

добива нова димензија, со предлогот на германскиот министер за надворешни работи

Јошка Фишер, иако модифициран, за отворање  „перспектива за целосна интеграција ... во

структурите ...“ (Cologne Document: 20) со перспектива за членство во ЕУ, експлицитно

поврзана за Копенхашките критериуми и Договорот од Амстердам. Напредокот во

регионалната соработка е поставен како предуслов и средство за стабилизација и

евроинтеграција на ЈИЕ.

Пактот за стабилност се заснова на искуството од меѓународниот кризен

менаџмент и на идејата дека превенцијата на конфликти и градењето мир може да бидат

успешни само доколку се употребува сеопфатен концепт , односно координација на

различните програми и напори за паралелни реформи во трите клучни сектори (создавање

безбедна околина, унапредување на одржлив демократски систем и поддршка на

економскиот и социјалниот развој).
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Земајќи ги предвид искуствата и најдобрите практики на надворешна помош во

Европа по Втората светска војна, Пактот за Стабилност е создаден како „меѓувладина

конференција“ со постојан Секретаријат во Брисел. Во организациска смисла Пактот се

потпира на политичкото лидерство на Специјалниот координатор и Канцеларијата на

Специјалниот координатор на ПС за ЈИЕ со 30-ина вработени.

Назначувањето на Ерхард Бусек за специјален координатор означува обнова на

вербата и определбата на ЕУ. Искуството и знаењето на Бусек за состојбите во регионот

како координатор на SECI имале голем придонес. Неговата главната моќ е способноста да

иницира и координира политички стратегии, постоечки и нови иницијативи со заедничка

динамика меѓу претставниците на различни држави во реализацијата на заеднички

дефинираните цели за регионот. Специјалниот координатор е главниот претставник на

Пактот за стабилност во јавноста. Често патува во регионот во посети на шефови на

држави и влади и издејствува политички договори од различен вид. Игра важна улога во

меѓународните напори за посредништво, во конфликтот во Македонија. Одговорен е за

промовирање на Пактот, во блиска соработка со владите и релевантните институции; ги

координира сите активности на и помеѓу работните комисии и периодично поднесува

извештај на ОБСЕ. Има редовни средби со претседавачите на работните комисии и ги

координира своите активности со Европската комисија. За да се оствари ова,

Специјалниот координатор раководи со најважниот  политички инструмент на Пактот за

стабилност, Регионалната комисија, највисоко одлучувачко тело, координатор на 3-те

работни комисии, кои ги отсликуваат главните цели на Пактот за стабилност:

I Работна група – демократизација и човекови права;

II Работна група – економска реконструкција, соработка и напредок;

III Работна група – безбедносни прашања, поделени на две поткомисии.

Безбедност и одбрана и Правда и внатрешни работи. За време на Регионалната или

работните комисии, регионалните и меѓународните партнери се поставени на еднакво

рамниште, како во анализите и перспективите на регионот така и во дефинирањето на

приоритетите во секоја работна комисија. Тоа им овозможува развој на стратегии,

засновани на најдобрите меѓународни искуства, прилагодени на локалните околности,

како и подобра координација на ресурсите. Пактот за стабилност не е нова меѓународна
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организација, нема правно обврзувачки  договор со партнерите ниту сопствени

финансиски ресурси или структури за имплементација на проектите. Имплементацијата и

финансирањето на проектите се во рацете на донаторите. Според Бусек, тоа им

овозможува да ја сочуваат флексибилноста. Со поддршка на земјите донатори и нивната

волја развојната помош да ја направат зависна од усвојувањето на регионалниот пристап и

имплементацијата на одредени реформи за усогласување со стандардите на меѓународната

заедница, односно ЕУ, идејата на Пактот за Стабилност доживеала успех.

Во целата постапка несомнена е моќта на убедување на Бусек и неговиот тим, за

меѓународна и регионална соработка во области каде ја посочуваат придобивката од

координираната акција. Во функција на „чесен брокер“, Пактот за Стабилност овозможува

државите од ЈИЕ и меѓународната заедница заеднички да ги идентификуваат проблемите

и да усвојат стратегија за нивно решавање, што овозможува понасочено и координирано

трошење на достапните фондови. Основен предуслов за реализација на проектите е

нивниот регионален карактер, односно вклученоста на две или повеќе држави.

Преклопувањата се избегнати преку механизмите на постојана консултација и донаторски

конференции, иницирани од Пактот за стабилност.

Соработката под неутралната закрила на Пактот за стабилност, не само што ја

олеснувала политички тешко остварливата комуникација во регионот како мерка за

градење доверба во постконфликтното опкружување, туку поврзува и меѓународни

институции кои немаат практика на заедничко работење.

Од создавањето на Пактот за стабилност до денес состојбата се променила.

Регионот станал политички постабилен, економски одржлив и побезбеден простор.

Државите кои биле неволни да се ангажираат во блиски односи сега јасно ја препознаваат

придобивката од регионалната соработка која ги покренува реформите и предизвикува

прелевање и последици во домашната политика.

Следствено, агендата за регионот се променила – од поткрепа на мировните

договори, поддршка на помирувањето и засилена реконструкција, регионалната соработка

ќе стане централен елемент на заедничката развојна стратегија, придвижена од потребите

и мотивацијата на државите од регионот. Некогашната обврска поставена однадвор

станала одлика на политичкото нормализирање.
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Идејата дека регионалната соработка ќе биде алтернатива или чекалница за  влез во

ЕУ се покажала погрешна и всушност претставува клучна движечка  сила на реформите и

подготовка за евроатлантските интеграции.

Листата на достигнувања на Пактот ни посочува развој на култура на  меѓународна

и регионална соработка. Од друга страна, несомнен е успехот на ниво на специфични

области. Клучни прашања на регионалната агенда се енергијата и трговијата. Договорот за

енергетска заедница (2005) довел до регионален енергетски пазар во согласност со

стандардите на ЕУ.

Новиот ЦЕФТА 2006 договор создава единствена, слободна трговска зона во ЈИЕ.

Економскиот напредок ќе се поттикне и преку координација за промоција на

инвестициските политики и реформи, во рамки на Инвестицискиот комитет на ЈИЕ.

Пактот за стабилност е основач, заедно со Европската комисија, на Процесот на соработка

во регионот на Дунав, во транспортот, економските и социјалните сфери. Се создава и

Меѓународната комисија за Басенот на реката Сава. Иницијативата за социјална кохезија

ги дефинира приоритетите и активностите за хармонизација на социјалните политики и

комплементарен пристап за справување со невработеноста, несоодветниот здравствен

систем, слабата социјална инфраструктура.

Во соработката за безбедносни прашања интересот се пренасочил од изградба на

доверба меѓу армиските сили и избегнување воена конфронтација на полициска

соработка, владеење на правото и борба против организираниот криминал и корупција

(СЕЦИ Центарот за борба со прекуграничниот криминал, Иницијативата на Пактот за

Стабилност против организираниот криминал – SPOC, Регионалната антикорупциска

иницијатива на Пактот за стабилност – SPAI). Иницијативата за враќање на бегалците се

вметнува во Регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци. Охридскиот процес за

гранична безбедност и управување (2008) се залага за интегрирано гранично управување,

според стандардите на ЕУ. Регионалниот центар за помош при верификација и

имплементација на контролата на оружјето (RACVIAC, 2000) се рефокусира од контрола

на оружјето на прашања за реформи на одбранбениот сектор и политичко-воени прашања.

Преку Меморандум за разбирање за јакнење на регионалната соработка и

регионалната консултација, државите од ЈИЕ преземаат техничка и финансиска

одговорност на полето на превенција и управување со катастрофи. Интеграцијата во ЕУ и
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НАТО бара градење на демократско управување и цивилно општество. Пактот за

стабилност работи на имплементација на меѓународните стандарди во слободата на

изразување и медиумска етика во ЈИЕ (Повелбата за слобода на медиуми, 2000). Процесот

Шегед се развил од поддршка на градовите под управа на опозицијата и независните

медиуми во Србија и Црна Гора  на поддршка на демократизацијата и градењето

капацитети на локално,  општинско и регионално ниво во ЈИЕ, во соработка со Советот на

Европа. Повторното воспоставување на прекуграничните контакти во граничните региони

и создавање еврорегиони во ЈИЕ е важен механизам за намалување  на тензиите и

обновување на контактите177.

Активностите во образованието се однесуваат на хармонизирање на академските

стандарди според Болоња-процесот и создавање европска област на образование од 800

регионални и меѓународни актери (Иницијативата за образовните реформи во ЈИЕ, 2004).

Поопфатен пристап е усвоен со Програмата за јакнење и градење на хуман капитал, 2006.

На почеток на 2007, Пактот за стабилност создал база на податоци за постдипломски

стипендии и можности за грант за ЈИЕ. Иницијативата на Пактот за стабилност за родови

прашања го поддржува зголеменото учество на жените во јавната сфера. За да се уочи

вредноста на листата достигнувања на Пактот за стабилност, неопходно е да се нагласи

поврзаноста за политичкиот профил и дистинктивноста на специјалниот пратеник Ерхард

Бусек, неопходни за покренување на конкретната агенда за напредок на визијата за

демократизација, регионална интеграција и европеизација178.

177 Подетални информации на страната на МАНУ http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/03/Publikacija-
MANU-MKD___za_WEB.pdf (03.05.2020)
178 https://mk.wikipedia.org/wiki/Болоњска_декларација (03.05.2020)
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VI. РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И МЕНАЏИРАЊЕТО НА
КРИЗИ ОД ПРИЗМА НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

6.1 Емпириски дел на истражувањето

Истражувањето е  реализирано во периодот од октомври 2016 до април 2017  година.

Истражувањето се спроведе  преку неколку етапи: подотовка на проект за истражување;

изработка на истражувачки инструменти; теренско истражување, со анкетирање на суб

примероците; подготовка на матрица за внес на податоци во SPSS системот; внесување на

добиените податоци во SPSS системот, обработка на истите и потоа документирање на

истите со соодветни квантитативни и квалитативни анализи; анализа и интерпретација на

добиените резултати; извлекување заклучоци и препораки.

Предметот на истражувањето, како што беше и наведено во првиот дел е

истражување и анализа на регионалната соработка и нејзиното влијание врз системот за

менаџирање со кризи во Република Македонија и можностите за негово унапредување. Во

тој контекст, предметот на ова истражување припаѓа на општествените науки и истиот е

мултидисциплинарен, односно обработува делови од повеќе дисциплини и припаѓа на

следниве научни области: безбедноста, управување со кризи и заштита и спасување.

За квантитативна аналитичка потреба во ова истражување во горенаведениот период

се анкетираа субјектите – вработените во  Центарот за управување со кризи во Република

Македонија. Во овој период, исто така се иврши и анкетирање на субјекти во центрите за

управување со кризи и во соседството и тоа во Албанија, Србија, Хрватска и во Косово.

6.2 Просторно одредување на истражувањето

Истражувањето го опфати подрачјето на територијата на Република Македонија,

истражувајќи ги притоа состојбите кои се однесуваат на кризниот менаџмент, како и

регионалната соработка на Република Македонија во таа област. Исто така, од надлежните

во центрите за заштита и спасување во соседните држави и тоа во Албанија, Србија,

Хрватска и во Косово, се анкетираа одреден број на вработени во овие центри  со цел  да
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се добије појасна слика за улогата на регионалната соработка врз менаџирањето со кризи

во Република Македонија и во регионот.

6.3 Методи и техники на истражувањето

Во рамките на истражувањето беа применети повеќе научно истражувачки методи и

техники. Како најсоодветни општи научни методи беа користени следните:

 Метод на анализа на содржина - со примена на овој метод се анализира литература

која теоретски ја обработува оваа проблематика (книги, списанија, зборници,

брошури, правилници). Со овој метод ќе бидат анализирани извештаи, планови и

програми, Националната стратегија и целокупната концепциска поставеност на целиот

систем на менаџирање на кризи во Република Македонија.

 Компаративен метод - овој метод овозможи споредбено согледување на искуствата,

методологијата на работа и воспоставената практика на работа на кризниот

менаџмент.

 Историски метод - со овој метод ќе се утврдат почетоците и корените на појавувањето

на потребата од кризен менаџмент како начин за навремено реагирање во кризни

состојби, но и како начин да се предвидат и соодветно да се превенираат кризни

состојби..

 Дескриптивен метод. Дескриптивниот метод помогна во научното толкување и

објаснување на конкретната проблематика која беше обработена, проучувана и

истражувана во досегашната научна и стручна литература од истакнати домашни и

странски автори и експерти.

 Аналитичко-синтетички метод - со помош на овие методи се изврши поврзување на

податоците добиени со помош на претходните методи, тоа пак, даде свој придонес во

насока на  изведување соодветни и основани заклучоци со единствена цел за корекција

на евентуално утврдените недостаоци на кризниот менаџмент.

Во истражувањето беа користени следните техники: анализа на релевантна

документација, анкетирање. Анкетата содржи 28 прашања од затворен карактер со три

алтернативи како одговор и тоа да, не и делумно. Прашањата се директно поврзани за

функционирањето на системот за менаџирање со кризи и за улогата на регионалната
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соработка врз ефикасноста на менаџиарњето со хуманитарните кризи. Бидејќи прашањата

се генерализирани и објективни исто така може да се употребат и во државите од

соседството.

Во истражувањето беше применета квантитативна и квалитативна обработка на

податоците. При квантитативната обработка се користеа неколку статистички постапки од

областа на дескриптивната и инференцијалната статистика, и тоа: определување на

дистрибуција на фреквенција, процентуално и графичко претставување на фреквенциите,

линеарна регресија и t-тест (податоци добиени од прашањата од затворен тип). За

обработка на податоците, од ваков карактер, се користеше Статистички систем за

социјалните науки (IBM SPSS 20.0). Останатите податоци, добиени од прашањата од

отворен карактер, квалитативно се обработени и анализирани.

Покрај споменатите методи во истражувањето соодветна примена најдоа и одредени

техники на истражување. Истото се спроведуваше и при истражување и извлекување на

заклучоци од познати научници и политичари и други личности кои се занимавале со нашата

проблематика. Преку ова, нивните мислења и ставови во врска со менаџирањето со кризи и

предизвиците на Р.Македонија ги инкорпориравме во нашиот труд.

6.4 Демографски карактеристики на мострата

Како што беше наводено во методолошкиот дел на истражувањето, со претходна

писмена најава (Прилог 2) во центрите за управување со кризи на Република Македонија

(ЦУК), Република Србија (УВС), Република Хрватска (ДУЗС), Република Албанија (ЕЦ) и

на Република Косово (АМЕ), преку електронска форма (Google Forms) беа проследени

анкетите во овие центри и благодарение на нивното разбирање анкетите беа пополнети од

страна на неколку претставници од овие служби и тоа вкупно 141 испитаник од центрите

за управување со кризи од Македонија, 22 испитаника од центрите во Албанија, 15 од

центрите од Косово, 29 испитаника од центрите во Србија и 9 претставника од центрите

во Хрватска, значи вкупно се анкетирани 216 претставници од центрите со управување со

кризи од Македонија и регионот.

Во Табела 1 подолу се прикажани демографски фреквенции на анкетираните од секоја

држава според пол, степен на образование, возраст и работна позиција. Овие демографски
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параметри се земени  предвид поради деталните понатамошни статистички анализи за

постоење потенцијална статистички значајна разлика помеѓу одредени групи според која

разлика може да се заклучи и предвиди статистичкиот тренд на определениот став за

влијанието на регионалната соработка врз управувањето и менаџирањето со кризи.

Табела 1. Демографски карактеристики на анкетираните
Македонија Албанија Косово Србија Хрватска

Пол
Машки 97 14 11 20 8

Женски 44 8 4 9 1

Образование

Средно образование 19 6 5 6 1

Вишо образонаие 24 5 1 6 0

Високо образование 70 9 6 13 5

Магистер / Доктор на
науки

28 2 3 4 3

Возраст

до 30 години 15 1 0 2 0

31-40 години 64 13 4 11 4

41-50 години 53 7 8 7 5

повеќе од 50 години 9 1 3 9 0

Работна
позиција

Помлад соработник 21 1 2 3 3

Соработник 33 4 3 9 1

Советник 45 8 1 6 0

Раководител 27 6 5 9 3

Заменик-директор 14 1 3 1 2

Директор 1 2 1 1 0

Во Табела 2 подолу се прикажани вкупниот број на анкетирани според пол и

според тоа може да заклучиме дека од вкупно 216 анкетирани 150 (69,4%) се од машки

пол и 66 (30,6%) се од женски пол.

Табела 2. Испитаниците според Пол
Фреквенца Процент Валиден

процент
Кумулативен

процент
Машки 150 69.4 69.4 69.4

Женски 66 30.6 30.6 100.0

Тотал 216 100.0 100.0
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Во Графикон 1 подолу се прикажани процентуалните фреквенции на испитаниците

според степенот на образование од каде може да заклучиме дека над 47% се со високо

образование, интересно е дека околу 19% имаат магистерски или докторски статус и

околу 34% се со средни и вишо образование.

Исто така во Графикон 2 подолу се прикажани процентуалните фреквенции на

испитаниците според возраста и очекувано, според трендот, доминира возраста од 31-40

со над 44%, потоа следи групната возраст од 41-50 години околу 37%, околу 10%

испитаниците над 50 години и околу 8% групата на млади претставници во центрите за

управување со кризи од Македонија и регионот.

Во Графикон 3 подолу се прикажани процентуални фреквенции на испитаниците

според работната позиција која ја имаат во центрите за управување со кризи и интересно е

дека само 2,31% од анкетираните се во позиција на директор, 9,72% се заменик директори,

над 23% се раководители на сектори, околу 28% доминираат процентите на анкетираните

советници, и околу 37% се соработници и помлади соработници, од што може да
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заклучиме дека според вариететот на овие деморафски параметри на анкетираните

резултатите ќе бидат објективни и релевантни.
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И како што наведовме погоре, според процент на анкетирани според држава во

Графикон 4 подолу се прикажани следните проценти и тоа од вкупниот број од 216

анкетирани во Македонија се анкетирани 65,28% од испитаниците, над 10% во Албанија,

околу 7% во Косово, 13,43% во Србија и 4,1% во Хрватска.

По извршените статистички примарни анализи и по групирањето и обработката на

сумираните податоци за ставот на анкетираните претставници од центрите за управување

и менаџирање со кризи од земјата и регионот за влијанието на регионалната соработка врз

управувањето и менаџирањето со кризи, во Табела 3 и Графикон 5 се прикажани

дескриптивните статистики на видот на распределбата на оваа варијабла како социјална

појава.

Во Табела 3 подолу, според прикажаните вредности на средната големина,

медианата и модата кои имаат скоро иста вредност може да заклучиме дека ставот на

анкетираните за влијанието на регионалната соработка врз управувањето и менаџирањето

со кризи има симетрична распределба или нормална дистрибуција како социјална појава,

со други зборови може да кажеме дека овој горенаведен став на претставниците на

центрите за управување со кризи во регионот ќе се дистрибуира како нормална појава и
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тоа освен голем број со неутрален став скоро пропорционално ќе се процентуираат и тие

со негативен став и позитивен став за влијанието на регионалната соработка врз

управувањето и менаџирањето со кризи. Ова дистрибуција исто така се прикажува и во

графички приказ подолу во Графикон 5.

Табела 3. Статистички
параметри на вариабла

Став

N
Valid 216

Missing 0

Средна Големина 56.50

Медиана 56.00

Мода 56

Станд. девијација 4.870

Минимум 46

Максимум 67

По обработката на сумираните податоци за ставот на испитаниците и по нивно

категоризирање на три статистички нивои кои се прикажани подолу во Графикон 6, како
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што и очекувавме од самиот заклучок од горенаведените анализи, над 47% од

анкетираните имаат неутрален став, наспроти над 29% со позитивен став и над 23% со

негативен став за влијанието на регионалната соработка врз управувањето и

менаџирањето со кризи.

6.5 Интерпретација на хипотезите и конклузивна статистика на
истражувањето

Според содржината на главната хипотеза на истражувањето ,,Улогата на

регионална соработка значајно влијае врз менаџирањето на хуманитарните кризи и е

предизвик за справување со предизвиците во Република Македонија“, се подразира да се

анализира со конклузивна статистика одредена е значајна статистичка разлика помеѓу

нивоата на ставот за влијанието на регионалната соработка врз управувањето и

менаџирањето со кризи според држава, и тоа според т-тест АНОВА, како што е прикажано

во следните три табели 4,5 и 6.



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 152

Во Табела 4, колона три, се прикажани средните големини или вредностите на

ставот за влијанието на регионалната соработка врз управувањето и менаџирањето со

кризи според држава, а пак во Табела 5, последна колона, е прикажан коефициентот на

статистичка значајност за овие горенаведени разлики и според тоа 0.044<0.05 дека

сигнификантноста е помала од втората граница на валидност (95%), може да заклучиме

дека постои статистичка значајна разлкиа помеѓу групирања на ставот за влијанието

на регионалната соработка врз управувањето и менаџирањето со кризи според
држава.

Табела 4. Статистичките разлики на ставот на испитаниците според држава
Став

N Средна
големина

Станд.
девијација

Грешка 95% валидитет

Долна Горна
Македонија 141 56.05 4.808 .405 55.25 56.85

Албанија 22 57.45 5.352 1.141 55.08 59.83

Косово 15 59.27 4.334 1.119 56.87 61.67

Србија 29 55.76 4.962 .921 53.87 57.65

Хрватска 9 58.89 3.140 1.047 56.48 61.30

Вкупно 216 56.50 4.870 .331 55.84 57.15

Табела 5. Коефициент на значајност – ANOVA
Став

Збир на
квадрат

Df Средина на
квадрат

F Sig.

Помеѓу групи 230.756 4 57.689 2.500 .044
4869.240 211 23.077

Вкупно 5099.995 215

Со други зборови, може да се заклучи дека статистички значајна разлика на ставот

за влијанието на регионалната соработка врз управувањето и менаџирањето со кризи

покажувааат анкетираните во Република Северна Македонија и Република Србија

наспроти другите анкетиранои од другите држави во регионот, и тоа дека ставот на

анкетираните во Македонија и Србија се разликува со помала вредност (имаат
неутрално и негативно мислење) во споредба со ставот на анкетираните со поголема



Улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи и предизвици на
Република Северна Македонија 153

вредност во Албанија, Косово и Хрватска (имаат помалку неутрално и позитивно
мислење).

Табела 6. Компарација помеѓу групите
Dependent Variable: Став
Tukey HSD

(I) Држава (J) Држава Разлика (I-J) Грешка Sig. 95% валидитет

Долна Горна

Македонија

Албанија -1.405 1.101 .006 -4.43 1.63

Косово -3.217 1.305 .102 -6.81 .37

Србија .291 .980 .048 -2.40 2.99

Хрватска -2.839 1.652 .024 -7.38 1.71

Албанија

Македонија 1.405 1.101 .706 -1.63 4.43

Косово -1.812 1.609 .792 -6.24 2.61

Србија 1.696 1.358 .723 -2.04 5.43

Хрватска -1.434 1.901 .943 -6.66 3.80

Косово

Македонија 3.217 1.305 .102 -.37 6.81

Албанија 1.812 1.609 .792 -2.61 6.24

Србија 3.508 1.528 .150 -.70 7.71

Хрватска .378 2.025 1.000 -5.20 5.95

Србија

Македонија -.291 .980 .048 -2.99 2.40

Албанија -1.696 1.358 .023 -5.43 2.04

Косово -3.508 1.528 .050 -7.71 .70

Хрватска -3.130 1.833 .031 -8.17 1.91

Хрватска

Македонија 2.839 1.652 .424 -1.71 7.38

Албанија 1.434 1.901 .943 -3.80 6.66

Косово -.378 2.025 1.000 -5.95 5.20

Србија 3.130 1.833 .431 -1.91 8.17

Сето ова е прикажано во графички приказ како подолу во Графикон 7 според

нивоата на вредноста на прикажаниот став за влијанието на регионалната соработка врз

управувањето и менаџирањето со кризи според држава:
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Со тоа може да заклучиме дека главната хипотеза делумно се прифаќа и е
одржлива поради фактот дека самите анкетирани во Република Македонија имаат

различен став за влијанието на регионалната соработка врз управувањето и менаџирањето

со кризи наспроти ставот ана анкетираните во другите држави во регионот.

Другите помошни хипотези се дел од самата структура на анкетата, а како составен

дел беше и организационата поставеност во самиот државен систем во овие земји, при

што се побара од анкетираните да изкажат својот став за оваа поставеност и нејзинота

влијание врз квалитетот на управарат за кризи во овие земји како и нивото на

потенцијалното справување со безбедностните и хуманитарните можни кризи во регионот

или во одредена земја од регионот. Да се потсетиме на двете помошни хипотези

,,Организационата поставеност на системот за менаџирање со кризи успешно се

справува со безбедносните кризи“ и ,,Организационата поставеност на системот за

менаџирање со кризи правилно и навремено  реагира во кризни состојби“.
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Во Табела 7 подолу се прикажани процентуалните фреквенции за ставот на

анкетираните за влијанието на поставеноста на системот на менаџирање со кризи во

своите земји, прикажано на ниво на сите анкетирани:

Табела 7. Влијанието на организационата поставеност на
системот на менаџирање со кризи (генерално)

Фреквенции Процент на
случајN Процент

Поставеност
Не 670 34.5% 310.2%

Делумно 620 31.9% 287.0%

Да 654 33.6% 302.8%

Вкупно 1944 100.0% 900.0%

Прилично пропорционална фреквенција се појавува за трите дадени одговора за

поставеноста на системот за менаџирање со кризи и тоа 33,6% од вкупните 216

испитаника мислат дека системот за менаџирање на кризи е добро поставен во
земјата наспроти 34,5% кои мислат дека оваа поставеност не е добра и квалитетна и
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31,9% кои мислат дека делумно добро е поставеноста на системот, при што има уште
простор и содржина да се регулира.

Исто така во Табела 8 подолу се прикажани овие процентуални фреквенции за

квалитетот на поставеноста според држава и  според бројките може да се заклучи дека

пропорционално е застапен овој став скоро исто во секоја држава, што значи дека во

секоја земја од регионот анкетираните имаат став за влијанието на организационата

поставеност на системот за менаџирање со кризи според горенаведените проценти за не

добра, делумна добра и добра организациона поставеност на системот за менаџирање со

кризи.

Табела 8. Влијанието на организационата поставеност на системот на
менаџирање со кризи на ниво на држави

Држава Фреквенции Процент на
случајN Процент

Македонија
Поставеност

Не 441 34.8% 312.8%

Делумно 405 31.9% 287.2%

Да 423 33.3% 300.0%

Total 1269 100.0% 900.0%

Албанија
Поставеност

Не 70 35.4% 318.2%

Делумно 54 27.3% 245.5%

Да 74 37.4% 336.4%

Total 198 100.0% 900.0%

Косово
Поставеност

Не 41 30.4% 273.3%

Делумно 51 37.8% 340.0%

Да 43 31.9% 286.7%

Total 135 100.0% 900.0%

Србија
Поставеност

Не 89 34.1% 306.9%

Делумно 89 34.1% 306.9%

Да 83 31.8% 286.2%

Total 261 100.0% 900.0%

Хрватска
Поставеност

Не 29 35.8% 322.2%

Делумно 21 25.9% 233.3%

Да 31 38.3% 344.4%

Total 81 100.0% 900.0%
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Другите поставени помошни хипотези во методолошкиот дел на истражувањето,

кои содржински беа атрибуирани за регионалната соработка и ефикасноста на самите

центри за управување со кризи ,,Регионалната соработка ја зголемува ефикасноста на

организационата поставеност на системот за менаџирање со кризи во Република

Македонија“ , ,,Улогата на регионалната соработка ефикасно влијае врз безбедносната

превенција во Република Македонија“, „Улогата на регионалната соработка исто така

ефикасно влијае врз системот за рано предупредување во Република Македонија“,

,,Регионалната соработка е еден од главните позитивни фактори кој придонесува во

хармонизирањето на системите на делување. како и унапредување на различните

општества низ светот“, „Продлабочената соработка на Република Македонија со

земјите од регионот  ќе придонесе за полесно и поефикасно менаџирање со кризите“.

Исто така, според содржината на овие помошни хипотези, по обработката на податоците

во Табела 9 подолу се прикажани процентуални фреквенции за влијанието на

регионалната соработка и  според процентите за трите одговори може да заклучиме дека

34,8% мислат дека регионалната соработка нема влијание на менаџирањето и
управувањето на системот за кризи, наспроти 33% кои мислат дека има делумно

влијание и 32,3% кои мислат дека има прилично добро влијание.

Табела 9. Влијанието на регионалната соработка врз системот на
менаџирање со кризи (генерално)

Фреквенции Процент на
случајN Процент

Регионална
соработка

Не 392 34.8% 278.0%

Делумно 372 33.0% 263.8%

Да 364 32.3% 258.2%

Total 1128 100.0% 800.0%
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Значи, генерален заклучок е дека во петтте земји на истражувањето анкетираните

се скоро пропорционално поделени за генералниот став за влијанието на регионалната

соработка врз системот за управување со кризи и исто така и за организационата

поставеност на самиот систем за управување со кризи во овие земји, затоа за да се утврдат

причините за ова скоро пропорционално мислење на анкетираните треба да се продолжат

анализите со конклузивна статистика во делот на самите демографски карактеристики на

анкетираните за да се процени потенцијалната разлика на одредени групи според став, за

на крај да се утврди објективноста или пак, субјективноста на самите анкетирани.

Со методита на АНОВА т-тест за можните статистички разлики во ставот подолу,

во следните табели и графикони ќе ги прикажеме потенцијалните разлики според ниво на

образование, пол, возраст и работна позиција.

Во Табела 10 колона три се прикажани средните големини за ставот на

анкетираните според ниво на образование, а пак во Табела 11 подолу, последна колона, е
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прикажан коефициентот на значајност за овие разлики и според тоа 0,032<0,05 може да

заклучиме дека постои значајана статистичка разлика на ставот за влијанието на

регионалната соработка врз системот за управување со кризи според нивото на
образование на анкетираните и тоа анкетираните со највисоко бразовно ниво

(магистри и доктори) имат различен став (дека малку е влијанието на регионалната
соработка врз системот за управување со кризи) наспроти другите анкетирани со

други нивоа на образование, кои се истакнуваат со попозитивен став за влијанието
на регионалната соработка врз системот за управување со кризи (анкетираните со

средно образование имаат најпозитивен став).

Табела 10. Разликите на ниво на став според видот на образование на испитаниците
Став

N Средна
Големин

а

Станд.
Девијација

Грешка 95 % валидитет

Долна Горна

Средно образование 37 57.16 4.419 .726 55.69 58.64

Вишо образонаие 36 56.42 5.206 .868 54.66 58.18

Високо образование 103 56.58 4.819 .475 55.64 57.52

Магистер / Доктор н. 40 55.73 5.159 .816 54.08 57.37

Total 216 56.50 4.870 .331 55.84 57.15

Табела 11. Статистичка значајност - ANOVA
Став

Квадрат на
корен

df Големина на
квадрат

F Sig.

Помеѓу групи 41.195 3 13.732 .575 .032

5058.801 212 23.862

Total 5099.995 215

Овие вредности и значајни разлики се прикажани подолу во Графиконот 10, каде

што јасно се гледа разликата на анкетираните според нивото на образование.
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Во следните анализи за потенцијалните разлики на ставот според старосната група

на анкетираните, во Табела 12 подолу, трета колона, се прикажани средните големини на

ставот за секоја старосна група, а пак во Табела 13, последна колона е прикажан значаен

коефициент од 0,042<0,05

Табела 12. Разликите на ниво на став според староста на испитаниците
Став

N Средна
големин

а

Станд.
девијација

Грешка 95 % валидитет

Долна Горна

до 30 години 18 54.06 4.412 1.040 51.86 56.25

31-40 години 96 56.34 4.448 .454 55.44 57.25

41-50 години 80 57.44 5.221 .584 56.28 58.60

повеќе од 50
години

22 55.73 5.082 1.083 53.47 57.98

Total 216 56.50 4.870 .331 55.84 57.15
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Табела 13. Коефициент на значајност - ANOVA
Став

Квадрат на
корен

df Големина на
квадрат

F Sig.

Помеѓу групи 193.344 3 64.448 2.785 .042
4906.652 212 23.145

Total 5099.995 215

Според тоа може да заклучиме дека постои значајна статистичка разлика помеѓу

групите формирани врз основа на старосна група според вредност на став, или со други

зборови анкетираните од старосна група 41-50 имаат најпозитивен став за влијанието

на регионалната соработка врз системот за управување со кризи наспроти другите

групи по старост кои имаат понеутрален став за влијанието на регионалната
соработка врз системот за управување со кризи (анкетиранте од старосна група до 30

години се песимистички наклонети кон ставот за влијанието на регионалната
соработка врз системот за управување со кризи).

Табела 14. Разликите помеѓу групите
Dependent Variable: Став Tukey HSD

(I) Возраст (J) Возраст Разлика (I-J) Грешка Sig. 95% валидитет

Долна Горна

до 30 години

31-40 години -2.288 1.236 .252 -5.49 .91

41-50 години -3.382* 1.255 .038 -6.63 -.13

повеќе од 50
години

-1.672 1.529 .694 -5.63 2.29

31-40 години

до 30 години 2.288 1.236 .252 -.91 5.49

41-50 години -1.094 .728 .438 -2.98 .79

повеќе од 50
години

.616 1.137 .949 -2.33 3.56

41-50 години

до 30 години 3.382* 1.255 .038 .13 6.63

31-40 години 1.094 .728 .438 -.79 2.98

повеќе од 50
години

1.710 1.158 .453 -1.29 4.71

повеќе од 50
години

до 30 години 1.672 1.529 .694 -2.29 5.63

31-40 години -.616 1.137 .949 -3.56 2.33

41-50 години -1.710 1.158 .453 -4.71 1.29
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Исто така, овие вредности и статистички значајни разлики може да се перцепираат

подолу во следниот Графикон  11.

Исто така, што се однесува на можните разлики на ставот на анкетираните според

работната позиција, подолу во Табела 15, колона трета, се прикажани средните големини

на ставот за влијанието на регионалната соработка врз системот за управување со кризи

според работна позиција во Центарот за управување со кризи.

Табела 15. Разликите на ниво на став според работната позиција на испитаниците
N Средна

големина
Станд.

девијација
Грешка 95 % валидитет

Долна Горна
Помлад соработник 30 57.53 4.967 .907 55.68 59.39

Соработник 50 55.38 5.598 .792 53.79 56.97

Советник 60 56.63 4.639 .599 55.43 57.83

Раководител 50 56.40 4.620 .653 55.09 57.71

Заменик-директор 21 57.14 3.991 .871 55.33 58.96

Директор 5 58.00 4.950 2.214 51.85 64.15

Total 216 56.50 4.870 .331 55.84 57.15
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Во Табела 16 подолу, последна колона, е прикажан коефициент на значајност за

овие горенаведени средни големини и тоа 0,031<0,05, по што може да заклучиме дека

постои значајна статистичка разлика на ставот на анкетираните помеѓу одредени

групирања според работна позиција, или со други зборови, анкетираните на позиција на

директори имаат најпозитивно мислење за влијанието на регионалната соработка
врз системот за управување со кризи наспроти другите анкетирани од другите

работни позиции, каде што најниско, со најнегативен став за влијанието на
регионалната соработка врз системот за управување со кризи, котираат

анкетираните на работните позиции соработник и раководител.

Табела 16. Коефициент на значајност - ANOVA
Став

Квадрат на
Корен

df Големина на
Квадрат

F Sig.

Помеѓу групи 116.244 5 23.249 .980 .031
4983.751 210 23.732

Total 5099.995 215

Табела 17. Разликите помеѓу групите
Dependent Variable: Став Tukey HSD

(I) Работна
позиција

(J) Работна_позиција Разлика (I-J) Грешка Sig. 95% валидитет

Долна
Горна

Помлад
соработник

Соработник 2.153 1.125 .396 -1.08 5.39

Советник .900 1.089 .962 -2.23 4.03

Раководител 1.133 1.125 .915 -2.10 4.37

Заменик-директор .390 1.386 1.000 -3.60 4.38

Директор -.467 2.353 1.000 -7.23 6.30

Соработник

Помлад соработник -2.153 1.125 .396 -5.39 1.08

Советник -1.253 .933 .760 -3.94 1.43

Раководител -1.020 .974 .901 -3.82 1.78

Заменик-директор -1.763 1.267 .732 -5.41 1.88

Директор -2.620 2.285 .861 -9.19 3.95

Советник
Помлад соработник -.900 1.089 .962 -4.03 2.23

Соработник 1.253 .933 .760 -1.43 3.94

Раководител .233 .933 1.000 -2.45 2.92
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Заменик-директор -.510 1.235 .998 -4.06 3.04

Директор -1.367 2.268 .991 -7.89 5.16

Раководител

Помлад соработник -1.133 1.125 .915 -4.37 2.10

Соработник 1.020 .974 .901 -1.78 3.82

Советник -.233 .933 1.000 -2.92 2.45

Заменик-директор -.743 1.267 .992 -4.39 2.90

Директор -1.600 2.285 .982 -8.17 4.97

Заменик-

директор

Помлад соработник -.390 1.386 1.000 -4.38 3.60

Соработник 1.763 1.267 .732 -1.88 5.41

Советник .510 1.235 .998 -3.04 4.06

Раководител .743 1.267 .992 -2.90 4.39

Директор -.857 2.424 .999 -7.83 6.12

Директор

Помлад соработник .467 2.353 1.000 -6.30 7.23

Соработник 2.620 2.285 .861 -3.95 9.19

Советник 1.367 2.268 .991 -5.16 7.89

Раководител 1.600 2.285 .982 -4.97 8.17

Заменик-директор .857 2.424 .999 -6.12 7.83
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6.6 Дискусија за резултатите

Од спроведеното истражување се добиени значајни сознанија за улогата на

регионалната соработка врз менаџирањето со кризи и предизвиците на самите земји во

регионот и на Република Македонија. Квантитативната и квалитативната анализа на

истражувањето укажуваат на следните заклучни сознанија:

 Постои статистичка значајна разлика помеѓу групирања на ставот за влијанието на

регионалната соработка врз управувањето и менаџирањето со кризи според држава.

Според тоа може да заклучиме дека дека земјите во регионот, како и Република

Македонија се разликуваат на начинот на постапување и концептирање на

природата на менаџирање со кризи поради многу фактори и сегменти кои се од

геостратешки или социо-економски области, а  од друга страна, и

некомпатибилноста на законските рамки на државите во регионот со европските

стандарди кои се во тек на реформирање и усогласување, така и Македонија.

 Ставот на анкетираните во Македонија и во Србија се разликува со помала

вредност (имаат неутрално и негативно мислење) во споредба со ставот на

анкетираните со поголема вредност во Албанија, Косово и Хрватска (имаат

помалку неутрално и позитивно мислење), што е интересен но и очекуван заклучок

и може да наведеме дека освен офоцијалните меморандуми помеѓу овие земји, а иа

поради случувањата во 90-тите години, има една блага и тивка наклонетост и

групирање според позициите на овие земји во војните во 90-тите години од

поранешната Југославија, што значи дека вработените во институциите за

менаџирање со кризи во овие земји покажуваат резервираност наспроти

официјалните соработки кои се неопходни за превенција и контрола на кризи во

Балканскиот регион. Така што, и по самите декларации на владите на овие држави

дека се спремни за секакви соработки во овој сегмент, сепак, е видно и се чувствува

дека има некое групирање помеѓу овие земји според случувањата од минатото и

многу работи остануваат само декларативно на хартија само за да се одржи

европскиот тек на овие соседни држави. Поради статусот на Косово, гледано од

страна на Србија, и во сегментот на регионалната соработка врз менаџирање на

кризи се групираат државите како Албанија и Косово, кои на одреден начин ги
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штитат своите интереси на ова поле или се надополнува празнината којашто

Косово ја има заради „блокадата“ од Србија, а од друга страна пак, Хрватска се

позиционира проевропски сакајќи да наметне статус на контролор на оваа

потенцијална соработка. Македонија е порезервирана во овие структурирања и

групирања, покажувајќи спремност за фер и реална соработка во овој сегмент само

за да ги подобри можностите на патот кон ЕУ и НАТО.

 33,6% од вкупните 216 испитаника мислат дека системот за менаџирање на кризи е

добро поставен во земјата наспроти 34,5% кои мислат дека оваа поставеност не е

добра и квалитетна и 31,9% кои мислат дека делумно е добро  поставен системот,

но има уште простор и содржина да се регулира. Овој пропорционално поделен

став на вработените и стручните лица во овие центри укажува на тоа дека

системите имаат потреба од усовршување и надградби и дека оваа поделеност на

ставовите се поткрепува и со влијанието и импактите на актуелната мигрантска

криза, којашто во одредени моменти знаеше и да ескалира поради неадекватното

системско решение (нелегалните превози или затајување на граничните контроли

на службите во кои мигрантите се упатуваа и кои и ден-денес се сериозен проблем

на границите помеѓу балканските земји). Имајќи ја предвид успешноста и

ефикасноста на системите за менаџирање со кризи во Европа, рационалноста на

активностите и динамиките поврзани со менаџирањето со кризи во европските

земји, како и дигитализирањето и модернизираноста на самите меканизми и

служби во овие земји предводени од докажани професионалци, анкетираните во

ова истражување како експерти и професионалци во менаџирањето со кризи во

Македонија и во соседните земји се свесни за ефикасноста на европските системи

во менаџирањето со кризи, и според нивните искуства во овие региони додаваат

дека само европските стандарди можат да воспостават ефикасен кризен менаџмент.

Тука треба да се спомене фактот дека испитаниците во Хрватска имаат поголем

процент на позитивен став за нивниот кризен менаџмент наспроти во другите

балкански земји.

 34,8% мислат дека регионалната соработка нема влијание на менаџирањето и

управувањето на системот за кризи, наспроти 33% кои мислат дека има делумно

влијание и 32,3% кои мислат дека има прилично добро влијание. Исто така
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очекувана е пропорцијата на ставовите, комплементарно на горенаведените ставови

после сите меморандуми, соработки, заеднички превентивни акции и контроли,

заеднички конференции, семинари и други заеднички активности. Сепак и после

сето тоа има пропусти и слабости во менаџирањето на кризите, а пример за оваа

слобост е и актуелната мигрантска криза. Иако регионалната соработка трае уште

од поодамна, со самото осамостојување на овие соседни држави, сепак искуствата

со војните во 90-тите, во 1999, во немирите во Македонија во 2001, мигрантската

криза од 2015, неколкуте природни непогоди во овие години, укажуваат на добри

регионални соработни искуства но недоволни според испитаниците поради

недостиг на спремност за модернизација и ажурност на професионалците. Во вакви

ситуации секогаш нешто ни недостасува и мораме да се свртиме кон помош од

европските земји и пошироко.

 Постои статистички значајна разлика на ставот за влијанието на регионалната

соработка врз системот за управување со кризи според нивото на образование на

анкетираните и тоа анкетираните со највисоко образовно ниво (магистри и

доктори) имат различен став (дека е мало влијанието на регионалната соработка

врз системот за управување со кризи) наспроти другите анкетирани со други нивоа

на образование, кои се истакнуваат со попозитивен став за влијанието на

регионалната соработка врз системот за управување со кризи (анкетираните со

средно образование имаат најпозитивен став). Очигледно, стручните лица

инволвирани во оваа проблематика кои поседуваат суштински информации и

искуства покажуваат понегативен став за влијанието на регионалната соработка,

имајќи ги предвид фактот и реалноста дека регионалната соработка во овој сегмент

е сложена материја и од аспект на природата на самата криза, но и од системските

политички разлики во самите држави во регионот. Оттука произлегува дека самиот

концепт на менаџирање со кризи е сложена, обемна, комплексна и многу

динамична материја и треба да се заснова на многу јаки и стабилни законски и

подзаконски акти кои се ќе бидат комплементарни со европските и НАТО

стандарди, кои очигледно се поразбирливи за испитаниците кои имаат повеќе

знаења и професионалност, што се виде и во ова истражување каде  испитанците

магистри и доктори во оваа област укажуваат на тоа дека регионалната соработка
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со овие законски контури и технички капацитети не е ефикасна во справувањето со

кризите и заканите во регионот.

 Анкетираните од старосна група 41-50 имаат најпозитивен став за влијанието на

регионалната соработка врз системот за управување со кризи наспроти другите

групи по старост, кои имаат понеутрален став за влијанието на регионалната

соработка врз системот за управување со кризи (анкетиранте од старосната група

до 30 години се песимистички наклонети кон ставот за влијанието на регионалната

соработка врз системот за управување со кризи). Тоа и се очекуваше со оглед дека

помладата генерација од испитаниците во овие земји анкетрани за кризниот

менаџмент се водени од историски предрасуди и стереотипи кои и до ден-денес се

дел од начинот на живеење во овие соседни држави и затоа, во одредена мера, се

негативно наклонети кон  регионалната соработка во менаџирањето со кризи, не

земајќи ја предвид неопходноста на соработката заради геостратешки и

геопотилички интереси на самите држави.

 Анкетираните на позиција на директори имаат најпозитивно мислење за влијанието

на регионалната соработка врз системот за управување со кризи наспроти другите

анкетирани од другите работни позиции, каде најниско, со најнегативен став за

влијанието на регионалната соработка врз системот за управување со кризи

котираат анкетираните во работните позиции соработник и раководител. Овој

заклучок е очекуван од субјективни причини знаејќи го фактот на одбрана на

своите директорски позиции и нивниот социјален статус.

6.7 Препораки

За ефикасно менаџирање со кризи и предизвици во Република Македонија, освен

квалитетната меѓународна и регионална соработка, исто така потребно е и интерно

институционално системското и квалитетното работење и координирање помеѓу органи,

структури и институции. Центарот за управување со кризи, како и Управувачки комитет и

Групата за процена, е формиран заради предлагање одлуки и обезбедување постојани

консултации, координација, навремена реакција, ефикасност и соодветно искористување

на ресурсите што се на располагање во случај на кризна состојба, а и за обезбедување
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навремена, квалитетна и реална процена на загрозеноста на безбедноста на Република

Македонија од ризици и опасности. Затоа се налага:

 Обезбедување на постојана координација со сите субјекти во чија надлежност е

следењето на појавите и состојбите кои можат да предизвикуваат криза.

 Обезбедување на целосна организациска, административна и стручна поддршка на

Владините тела во чија надлежност е управувањето со системот за управување со

кризи.

 Обезбедување на континуитет во меѓународната соработка, консултации и

координација во размената на информации и знаења со релевантни меѓународни

институции, организации и поединци.

 Реализација на процесот на превенција, рано предупредување и справување со

ризици и опасности кои можат да предизвикаат криза.

 Ефикасна и ефективна подготовка и ажурирање на единствена процена од сите

ризици и опасности за безбедноста на Република Македонија.

 Обезбедување на континуирана стручна поддршка на единиците на локалните

управи и другите органи.

 Професионално, непристрасно, навремено и економично извршување на работните

должности.

 Постојано унапредување на вработените преку обуки и работилници и преку

објективно оценување на нивните знаења, вештини, способности и искуства.

За актуелната мигрантска криза се налага:

 Илегалната миграција мора да се решава на регионално ниво, не само на

национално. Соработката со соседните држави треба да се зголеми, особено во

однос на размената на информации и откривањето и истрагите на организирани

криминални групи.

 Министерството за внатрешни работи треба да обезбеди обука и поддршка за

неколку лица кои ќе се вклучат во комуникација и соработка со министерствата на

другите земји од Западен Балкан. Лицата треба добро да говорат англиски јазик и
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да имаат познавања за различните надлежности и постапки кои постојат меѓу

различни институции во различните држави.

 Треба да се зголемат капацитетите за откривање и истрага на организирани

криминални групи кои се бават со илегална миграција.

 Надлежните органи треба да размислуваат за можни превентивни мерки против

злоупотребата на системот за азил.

 Надлежните органи треба да пристапат кон секое барање за азил без предрасуди и

да ги земат предвид сите релевантни фактори пред да одлучат да го одбијат или

одобрат барањето.

 Треба да се развие база на податоци за баратели на азил која ќе вклучува

информации за нив и отпечатоци и ќе биде достапна за надлежните органи на сите

земји од Западен Балкан. Оваа база на податоци треба да служи како превенција од

„лажни“ баратели на азил кои би барале азил во различни држави. Отпечатоците се

важни затоа што многу мигранти настојуваат да даваат лажни податоци за нивниот

идентитет.

 Постои потреба од регионален пристап во однос на проблемите со превод и

толкување.

 Потребно е подигнување на свеста кај граѓаните од ризичните области (особено во

близина на граничниот премин Табановце) дека помагањето нелегален престој

преку обезбедување на сместување е кривично дело. Освен тоа, потребна е

едукација за возачите на такси возила и автобуси за последиците од превезување

илегални мигранти.

 Да се подобри соработката и координацијата меѓу надлежните органи кои што

учествуваат во управувањето и организирањето на Привремениот транзитен центар

и соработката со невладините и меѓународните организации.

Од друга страна пак, Националната платформа за намалување на ризиците од

катастрофи е документ што на системски начин ги поттикнува и ги обврзува субјектите на

системот за управување со кризи, заштита и спасување, да дејствуваат на многу

поорганизиран и ефективен начин за рано предупредување, превенција, намалување и

санирање на последиците од можни катастрофи. Сите горенаведени анализи, покажувааат
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дека системот за управување со кризи мора да се реформира. Брзи реформи, нови

законски решенија, единствена методологија, координација на институциите,

деполитизација и професионализација, вклучување на Црвениот крст во платформата и на

приватните агенции за обезбедување, техничко доопремување на противпожарните

бригади, како и информирање на граѓаните како да постапуваат за време и по евентуални

природни елементарни катастрофи и подигнување на јавната свест од можни катастрофи

од страна на медиумите со точни и навремени информации.

Треба да се гради електронски систем, база на податоци за изграденост на

територија на државата. Претстојниот попис на населението ќе биде многу добра шанса да

се соберат сите релевантни податоци за градбите на територијата на земјата за да се

изгради систем во кој ќе има брза процена на евентуални штети и да се симулираат разни

сценарија и  има брза слика на тоа што може да се очекува од такви евентуални

катастрофи. Значајно е тоа што треба да се градат капацитети, систем и мерки, како за

превенција, така и за намалување на последиците од елементарни катастрофи, да се

работи на обновување на сеизмичките мапи, но и на подигнување на свеста на граѓаните,

како прв предуслов за солидна национална платформа дека живеат во држава што во

својата историја памети силни земјотреси што предизвикувале катастрофи и губење

човечки животи и затоа секој треба да знае како да дејствува за време на земјотреси.

Претходно треба да се усвојат системски законски измени за управување со кризи и

заштита и спасување, па потоа да се донесе Националната платформа, но и унифицирање

на методологијата за проценка на ризици и опасности, поради постоење на

систематизирани грешки и пропусти во системот за управување со кризи, лоша

координација во менаџирањето со кризи, некоординираност меѓу војската и полицијата и

останатите служби на терен, како и ЦУК и ДСЗ во услови на прогласена криза и кризна

состојба.

Потребна е консолидација на ресурсите, ажурирање на безбедносната политика,

координација, професионализација и закон за интегрална безбедност. Редефинирање на

системот за управување со кризи и заштита преку обединување на ЦУК и ДЗС во

единствена институција, со што ќе се постигне систем на рано предупредување,

механизми за брза и ефикасна превенција и справување и елиминирање кризна состојба и

рационална употреба на ресурсите, ќе се воспостави јасна координација на надлежности и
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соработка, а ќе се гради и стратегиска култура и враќање на довербата на граѓаните во

институциите на системот.

Потребно е развивање на регионални сили за справување со ризици од катастрофи,

но и да се прошири палетата на ризици и јасно да се наведат хибридните закани каде што

спаѓаат и лажните вести, бидејќи недостига и навремен одговор од локалните власти во

ефикасното превенирање на ризиците и заканите и потоа управувањето со кризи и

формирање единствен команден систем меѓу Армијата и МВР за подобрување на

меѓусебната координација, а според тоао, треба да се размисли и да се користи резервниот

полициски состав на јужната граница, што значи единствен систем за управување со

кризи, заштита и спасување и интегрирање на расположливите капацитети и ресурси на

сите административни нивоа.

6.8 Заклучок

Ако главната цел на оваа докторската дисертација беше во насока на давање на

научна дескрипција и објаснување на потребата од постоење на систем за менаџирање со

кризи, како и потребата од остварување соодветна соработка на национално но и

регионално ниво во оваа област со цел да се одговори на современите предизвици на

Република Македонија, тогаш може да заклучиме дека со помош на научно-

истражувачките методи кои се применати при реализација на истражувањето се овозможи

анализа на актуелните состојби, како и проблемите со кои се соочува постојниот систем за

менаџирање на кризи и на тој начин се направи обид за изнаоѓање на подобри и

поефикасни начини за реализирање на целите кои се сака да се постигнат, како и

навремена и ефикасна превенција на кризи и од друга страна се даде една јасна слика и

перцепција на улогата на регионална соработка која значајно влијае врз менаџирањето на

хуманитарните кризи и е предизвик за справување со предизвиците во Република

Македонија. Во таа насока би ги споменале и заклучоците за останатите цели кои

прозилегоаа од истражувањето а се во корелација со генералната цел:

 Според искуства и актуални примери од мигрантската динамична криза се даде

проценка на ефикасноста на организационата поставеност на системот за

менаџирање на кризи во Република Македонија, се утврдија јаките и слабите
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страни на самиот систем, исто така се даде опширна процена на влијанието на

улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи во Република

Македонија, со што се одредија и потешкотиите и пречките кои произлегуваат од

улогата на регионалната соработка врз менаџирањето на кризи во Република

Македонија.

 Од друга страна пак, се наведе начинот и процесот како улогата на регионалната

соработка влијае или не влијае врз ефикасноста на менаџирањето со кризи каде

што со компарација  се опиша импактот на улогата на регионалната соработка врз

менаџирањето на кризи во Република Македонија и земјите од регионот

Со спроведувањето на ова истражување сметам дека не само што се создаде слика

за тоа колкава е потребата од постоење на ефикасен кризен менаџмент, како и колкави се

придобивките од негово ефикасно функционирање во насока на превенција од закани и

ризици и создавање на безбедни држави, како преку соработки, така и со зајакнување на

целокупниот систем за менаџирање со кризи.

Од друга страна пак, со крајниот исход и резултатите од квантитавните анализи од

истражувањето се добија релевантни и објективни констатации за самата улога на

регионалната соработка врз менаџирањето на безбедносните кризи во Република Македонија

и самите држави во регионот, исто така овие констатации кои произлегуваат од

квантитативните анализи се и појдовни научни точки за понатамошни научни анализи и

истражувања бидејќи се работи за истражување на специфична правно-социо-политичка

материја, што зависи од многу општествени фактори од сите полиња, почнувајќи од психо-

социјалните движења во самиот граѓанин па до самата организацина поставеност на

системот.

Самата обемна анализа на концепциската и организациската поставеност на системот

за менаџирање на кризи верувам дека отвори многу дилеми и несогласувања со досегашните

пишувања и тврдења во оваа област, но сето ова најверојатно ќе биде во полза на зајакнување

на самата истражувачка динамика.

Соодветното менаџирање на хуманитарните кризи, ако не на директен, на

индиректен начин нè води кон поквалитетен живот. Ова се мисли кога се зема предвид
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кризата не само како безбедносна закана, туку како општествен феномен. Се надеваме

дека со овој труд придонесуваме во пополнување на една мала празнина во научниот

океан, каде ќе отвориме можност и други колеги и истражувачи да ја надополнуваат, но и

да ги критикуваат тезите кои ги презентиравме во овој труд.

Анализата оствари свој дополнителен придонес и во поглед на поширокото

опкружување на Република Македонија бидејќи се анализираат состојбите во регионот и

надвор од границите на Република Македонија. На тој начин се понуди еден компаративен

преглед на кризите и менаџирањето во различни држави. Целта на преземениот пристап е

да се најде што поадекватно решение и поадекватни методи за уредување и

функционирање на системите за менаџирање со кризи.

Процесот на менаџирање со хуманитарните кризи е еден доста комплициран

процес и тежок за менаџирање. Во овој процес  треба да се инфилтрираат различни

субјекти и фактори, како превентивни, така и реактивни за отстранување или намалување

на последиците од различните кризни состојби во светот. Во време на глобализација,

меѓународната соработка е задолжителна, бидејќи факторите кои доведуваат до кризи во

најголем број случаи ги надминуваат државните граници. Исто така и регионалната

соработка претставуваа еден мошне успешен модел за надминување на хуманитарните

кризи и кризните состојби. Ова посебно важи за балканските држави, кои, како во

минатото, така и денес се соочени со различни хуманитарни кризи и конфликти и други

природни непогоди. Имајќи ја предвид определбата на регионот кон интеграционите

процеси, организацијата на кризниот менаџмент оди кон „унифицирање“ или

приближување кон системот на менаџирање со хуманитарните кризи на Европската Унија.

Ако сето ова се сведува на изнаоѓањето на еден успешен модел за менаџирање на

хуманитарните кризи, тогаш дефинитивно со аспирациите на Република Македонија кон

Европската Унија како земја членка ќе се пронајде и еден од најуспешните системи за

управување со хуманитарните кризи во светот.

Треба да се споменат и некои сегменти од оваа структура, како што се

демократските и европските стандарди во сегментот на менаџирање со кризи. Затоа,

најоптимален одговор на управување и менаџирање со криза, и според Законот за

управување со кризи, претставува формирањето на регионални центри за управување со

кризи. Според ова ќе се овозможи реагирање на самото место и можност од најниско ниво
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за дејствување со ставање на фокусот на координацијата и поддршката на национално

ниво кога месните ресурси не се достапни.

Според сето ова, за секој регионален центар за управување со кризи е важно

непрекинато проценување и поставување на очекувани сценарија на случувања во

сопствениот регион и континуирано планирање операции за решавање на предвидените

кризни ситуации. Со интензивирањето на кризата ќе се зголемува и составот на

регионалниот центар. Како што предвиденото како сценарио станува сè поверојатно, се

доделуваат и сили кои се предвидени со неговиот оперативен план (обликување наменски

сили).

Притоа, оперативните регионални центри треба да се функционални, а не физички

или персонални. За да може ефикасно и целосно да се посветени во осмислување на

оперативната употреба на силите, оние членови кои ќе бидат овластени претставници од

подрачните единици на органите на државната управа и други, треба да бидат максимално

ослободени од секојдневните редовни задачи на органите и телата во кои се вработени, во

спротивно самите центри со тек на времето ќе станат полу или целосно нефунксионални.

Што се однесува до Законот за управување со кризи, базирано според

содржинската трансформаци на самите државни институции кои се дел од управувањето

на кризи, значи, Законот за управување со кризи, би требало да одговара на новата

реалност со намалувањето на бројот на Армијата, трансферот на сопствеништвото,

реструктурирањето и реинтеграцијата на безбедносниот сектор. Управувањето со кризи е

и ќе остане политички осетлива област. Сепак, ова не налага дека само органите кои

директно се занимаваат со безбедносниот сектор треба да бидат вклучени во негов надзор,

но и самото цивилно општество да пројавува интерес во надзорот над работата на

Центарот за управување со кризи, бидејќи индивидуалната адаптација на личната

безбедност обезбедува услови за перципирање на новите закани. Со тоа ваквите центри не

се повеќе за остварување на државните интереси, туку им служат на човековите

безбедносни интереси на секој поединец.
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VIII. ПРИЛОГ

Прилог 1 (Анкетар)

Анкетар за ставови за менаџментот за кризи и улогата на регионалната соработка
врз менаџирање на хуманитарните кризи

ПРАШАЊА

1. Дали сметате дека Законот за управување со кризи ќе помогне во
ефикасно координирање на процената на кризата?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

2. Дали со уредувањето на системот со управување со кризи во вашата земја
се исполнува еден од условите за членство на државата во колективните
безбедносни системи?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

3. Законот за управување со кризи во државата ги опфаќа сите потребни
сегменти за кризно управување.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

4. Во државата постои висок степен на организираност на безбедносните
субјекти во случај на хуманитарна кризна ситуација.

а. Да б.   Не в.   Делумно

5. Во иднина потребен е организиран и координиран пристап за откривање,
следење и елиминирање на евентуална хуманитарна криза?

а.   Да б.   Не в.   Делумно
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6. Дали менаџирањето на кризи бара еден севкупен ангажман на сите
фактори и различни институции за достигнување на целта, било да се тоа
државни, граѓански или меѓународни институции или организации?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

7. Постои систем  со конкретни определени постапки и активности кои треба
да се спроведат во време на хуманитарна кризна ситуација во земјата?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

8. Создавањето на ефикасен систем за кризен менаџмент може навремено и
ефикасно да се справи со ризиците и заканите на хуманитарна криза на
современиот свет.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

9. Дали сметате дека менаџирањето на кризи е приоритетна тема на
безбедносните агенди на меѓународните, регионалните и владините
организаци и институции?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

10. Сметате дека адекватно конципираниот и доследно спроведениот систем
за менаџирање со кризи придонесува за ефикасна превенција од
хуманитарни кризи како и за спречување на нивната ескалација во
насилен конфликт.

а.   Да б.   Не в.   Делумно
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11. Каква ефективност, според Вас, покажува  организациската поставеност
на целиот систем за управување со кризи во земјата?

а.   Ниска б.   Добра в.   Висока

12. Поврзаноста на државните органи како дел од системот за управување со
хуманитарни кризи, како целина, има значајна и ефективна улога во
управувањето со кризи.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

13. Дали кризниот менаџмент е нов приод кон хуманата безбедност и
спречување на потенцијалните хуманитарни кризи?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

14. Сметате дека има правилна определеност на надлежностите на субјектите
во системот на управување со хуманитарните кризи во земјата.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

15. Законот за управување со кризи во однос на зачувувањето на безбедноста
во државата има:

а.   Мало влијание б.   Средно влијание в.   Големо влијание

16. Сметате дека перспективите на концептот за менаџирање со хуманитарни
кризи се појави како концептуален одговор на повеќе димензи.

а.   Да б.   Не в.  Делумно
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17. Дали во државата кризниот менаџмент има улога на нов безбедносен
концепт во процесот на справување со  хуманитарните кризи?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

18. Кризниот менаџмент е силно поврзан со коордирано делување на
севкупниот безбедносен сектор и на сите други сектори за навременото
откривање на потенцијалната хуманитарна криза како и соодветниот
одговор на кризата.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

19. Дали креирањето на нови кризни стратеги и преспективи за развој на
кризниот менаџмент ќе влијаат врз начинот на управување со
хуманитарните кризи во државата?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

20. Сметате дека се потребни дополнителни симулации и обуки на кадрите за
менаџирање на кризи.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

21. Дали кризниот менаџмент, според Вас, треба да претставува една од
основните и предизвикувачки цели на Владата и која ќе треба во иднина
да продолжи да се усовршува и да се догради?

а. Да б.   Не в.   Делумно
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22. Сметате дека Европската перспектива влијае позитивно во
унапредувањето на системите на кризен менаџмент кај земјите од Западен
Балкан.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

23. Сметате дека новата европска безбедносна парадигма позитивно влијае
во унапредувањето на системот за кризен менаџмент во земјите од
Западен Балкан.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

24. Сметате дека со развојот и креирањето на нова преспектива на кризниот
менаџмент ќе се подобри хуманата безбедност и справувањето со заканата
од хуманитарна криза.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

25. Дали сметате дека регионалната соработка во менаџирањето со кризи,
позитивно влијае во адекватното менаџирање и спречување на
хуманитарните кризи?

а.   Да б.   Не в. Делумно

26. Сметате дека регионалната соработка и споделувањето на информации и
искустсва влијае во спречување  или намалување на хуманитарните
кризи и ризици.

а.   Да б.   Не ц.   Делумно
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27. Дали регионалната соработка помеѓу балканските земји позитивно ќе
влијае во подобрување  на системот на менаџирање со кризи?

а.   Да б.   Не в.   Делумно

28. Сметате дека продлабочената соработка на вашата земја со земјите од
регионот, ќе придонесе за полесно и поефикасно менаџирање со кризите.

а.   Да б.   Не в.   Делумно

Ви благодарам на соработката
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Прилог 2 (Писмо до центрите за управување со кризи)

Почитувани,

Актуелноста на кризата со мигранти, како и потенцијалниот ризик врз безбедноста

на Балканскиот регион од самата криза од една страна, како и заедничкиот интерес во

соработката на земјите од регионот врз менаџирањето со хуманитарни кризи е повод на

оваа комуникација со Вас, поточно јас Есат ЕЛЕЗИ од Гостивар-Република Северна

Македонија како кандидат во трет циклус на студии при Универзитетот ,,Св. Кирил и

Методиј“, Скопје, на студиска програма Безбедност, одбрана и мир, докторски студии со

тема на докторска дисертација под наслов: ,,Улогата на регионалната соработка врз

менаџирањето на кризи и предизвиците на Република Северна Македонија, каде што ќе

бидат опфатени неколку балкански земји поточно земјите од ,,балканската рута“ на

мигрантите, Република Северна Македонија, Република Србија, Република Албанија, како

и Република Хрватска.

Ве замолувам, доколку можете, да го пополните овој анкетар кој е во прилог и кој

содржи 28 прашања од затворен тип со предложени алтернативи од општ карактер на

менаџирање на хуманитарни кризи (по можност неколку вработени во вашиот центар за

менаџирање на хуманитарни кризи). Резултатите од ова регионално истражување ќе бидат

јавно објавени и пратени исто така и во вашата институција, кои верувам дека ќе Ви

бидат од корист за зајакнување на регионалната соработка врз менаџирање на

хуманитарни кризи.

Се надевам дека ова нема да преставува товар во Вашата професионална работа и

позитивно ќе ми одговорите за да се обидеме соодветно да одговориме на овој  наш

заеднички предизвик со мигрантската криза.

Со сета почит,

Ви благодарам!
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Поштовани,

Актуелност кризе миграната и потенцијални ризик безбедности балканског региона

с кризе, с једне стране, и општег интереса у сарадњи земаља региона на управљање

хуманитарне кризе с друге стране, је прилика ове комуникације са вама, тачније ја Есат

Ељези из Гостивара -Република Северна Македонија како кандидат на трећем циклусу

Универзитета ,,Св. Кирил и Методиј“, у Скопљу, студијског програма Безбедност, одбрана

и мир, на докторским студијама на тему докторске дисертације под називом: ,,Улога

регионалне сарадње о управљању кризама и изазовима Македоније“, где ће бити

покривене са овим анализом неколико балканских земаља и то земље „балканске руте“

миграната,, Македонија, Србије, Албаније и Хрватске. Тим поводом,

Ја бих Вас замолио, уколико можете да попуњите овај анкетар који је додатак и кои

садржи 28 питања затвореног типа са предложеним алтернативама које су општог

карактера за управљање хуманитарним кризама (пожељно неколико запослених у вашем

центру за управљање хуманитарне кризе). Резултати ове регионалне студије биће

објављени и послати вашој институцији и који верујем да ће бити од користи у јачању

регионалне сарадње на управљању хуманитарним кризама.

Надам се да Вам ово неће  представљати терет у Вашом професионалнон раду и

надам се Вашем позитивном одговору и да покушамо са овим научним истраживањем да

адекватно одговоримо нашем заједничком изазову са кризом миграната.

Са дужним поштовањем,

Хвала Вам!
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Poštovani,

Aktualnost krize migranata i potencijalni rizik o sigurnosti balkanske regije s krize, s

jedne strane, i općeg interesa u suradnji zemalja regije na upravljanje humanitarne krize s druge

strane, je prilika ove komunikacije s vama, točnije ja Esat Elezi iz Gostivara -Republika

Makedonija kako kandidat na trećem ciklusu Sveučilišta ,, sv. Kiril i Metodij ,, u Skoplju

studijskog programa ,, Sigurnost, Obrana i Mir ,, na doktorskim studijima na temu doktorske

disertacije pod nazivom: ,, Uloga regionalne suradnje o upravljanju krizama i izazovima

Makedonije ,, gdje će biti pokriveni s ovim analizom nekoliko balkanskih zemalja i to zemlje ,,

ballkanska ruta migranata ,, Makedonija, Srbije, Albanije i Hrvatske, u tom povodom

Ja bih Vas zamolio, ukoliko možete popunjiti ovaj anketar koji je dodatak i koji sadrži 28

pitanja zatvorenih tipa s predloženim alternativama koje su opštog karaktera za upravljanja

humanitarnim krizama (poželjno nekoliko zaposlenih u vašem centru za upravljanje humanitarne

krize). Rezultati ove regionalne studije bit će objavljeni i poslan je u vašoj instituciji koi

vjerujem da će biti od koristi i jačanje regionalne suradnje na upravljanju humanitarnim krizama.

Nadam se da ovo neće vam predstaviti teret u Vašom profesionalnon radu i nadam se na

pozitivan odgovor od Vama, i da pokušamo s ovim znanstvenom istraživanjem da adekvatno

odgovorimo na našoj zajedničkim izazovom s krizom migranata.

Sa dužnim poštovanjem,

Hvala!
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Të nderuar,

Aktualiteti i krizës së migrantëve dhe rreziku potencial për sigurinë e rajonit të Ballkanit

nga kjo krizë në njërën anë, si dhe interesi i përbashkët për bashkëpunimin e vendeve të rajonit

në menaxhimin e krizave humanitare është rast i këtij komunikimi me Ju, më saktësisht, jam I

Esat ELEZI nga Gostivari –Republika e  Maqedonisë, si kandidat në ciklin e tretë të studimeve

pranë Universitetit ,, shën Kirili dhe Metodi ,, Shkup programi studimor ,, Sigurimi, Mbrojtjes

dhe Paqes ,, në studimet e doktoraturës, me temën e disertacionit të doktoraturës me titull: ,, Roli

i bashkëpunimit rajonal për menaxhimin e krizave dhe sfidave të Republikës së Maqedonisë ,, ku

me këtë hulumtim do të jenë përfshira disa vende të Ballkanit edha ate vendet ,, e marshutës së

ballkanit për migrantët,, pra Republikën e Maqedonisë, Serbisë, Shqipërisë dhe Kroacisë,

Me gjithë respekin për punën Tuaj profesionale Ju kasha lutur nëse mund të plotësoni

këtë anketar që është në shtojcë, që përmban 28 pyetje të tipit të mbyllur me alternativa të

sugjeruara të cilën janë të karakterit të përgjithshëm për menaxhimin e krizave humanitare

(mundësisht disa të punësuar në qendër tuaj për menaxhimin e krizave humanitare). Rezultatet e

këtij studimi rajonal do të publikohen dhe do Ju dërgohen edhe në institucionin Tuaj, që besoj se

do të jetë e dobishme si dhe për të forcuar bashkëpunimin rajonal për menaxhimin e krizave

humanitare midis shteteve fqinje ballkanike.

Shpresoj se kjo nuk do të jetë barrë për punënTuaj profesionale dhe se do të më

përgjigjeni pozitivisht këkesës time për t'iu përgjigjur në mënyrë adekuate sfidës sonë të

përbashkët për krizën me migrantët.

Me gjithë respektin e duhur,

Ju faleminderit!
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Прилог 3 (Потврда од УКИМ)
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Прилог 4 (Процентуални графикони на прикажани ставови)
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