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Програмата за реформи во разузнавачкиот и 
безбедносниот сектор во Република Северна 
Македонија (2021-2026) официјално започна на 1 
април 2021 година како продолжение на процесот 
на демократски реформи во безбедносниот сектор.

Периодот од октомври до декември 2021 година беше 
предизвик и во однос на продолжената пандемија на 
Ковид-19 и влијанието на локалните избори.

И покрај тоа, ДЦАФ продолжи да се фокусира на хибридни 
активности (онлајн и офлајн) во остварувањето на 
својата мисија за обезбедување добро и ефикасно 
управување со разузнавачкиот и безбедносниот сектор 
во Северна Македонија.

Во овој период, на 18/19 ноември 2021 година, 
директорот на ДЦАФ, Амбасадорот Томас Гербер, 
официјално потпиша нов Меморандум за разбирање 
(МзР) со Собранието на Северна Македонија и 
Договори за соработка (ДС) со Академијата за судии 
и јавни обвинители и со Оперативно-техничката 
агенција (ОТА). Со церемониите на потпишување 

на Меморандумот за разбирање и Договорите за 
соработка, официјално започна нова фаза на градење 
на резилиентни, ефективно управувани и одговорни 
разузнавачки и безбедносни служби во Северна 
Македонија.

 

Потпишување Меморандум за разбирање со Собранието 

Скопје, 19 ноември 2021

ДЦАФ & УБС/РБС

Од своето основање во 2000 година, ДЦАФ – Женевскиот центар 
за управување со безбедносниот сектор придонесе мирот и 
развојот да бидат поодржливи помагајќи им на државите партнери 
и меѓународните актери кои ги поддржуваат овие држави да го 
подобрат управувањето со нивниот безбедносен сектор преку 
инклузивни и партиципативни реформи. Тој создава иновативни 
производи на знаење, промовира норми и добри практики, 
обезбедува правни и политички совети и поддржува градење 
капацитети на засегнатите страни на државниот и недржавниот 
безбедносен сектор. ДЦАФ е една од водечките светски организации 
во управувањето со безбедносниот сектор (УБС) и реформите во 
безбедносниот сектор (РБС). 

Најдобрите моменти од достигнувањата и придонесите на ДЦАФ 
на меѓународно ниво се прикажани во најновото видео.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xrUunBP27AQ
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Signing Cooperation Agreement with OTA 

Skopje, 18 November 2021

Потпишување Договор за соработка со Академијата за судии и јавни обвинители 

Скопје, 18 ноември 2021

Потпишување Договор за соработка со Оперативно-техничката агенција 

Скопје, 18 ноември 2021
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Развојно партнерски механизам за управување

За Програмата, избран е обединет механизам за финансирање 
и до декември 2021 година четири развојни партнери дадоа 
придонес. Тие се: Холандија (780’000 CHF), Шведска (прибл. 
960’000 CHF), Швајцарија (1’000’000 CHF) и Европската унија 
(прибл. 320’000 CHF). Заедно со основниот буџетски придонес 
на ДЦАФ и поддршката од националните партнери корисници 
преку обезбедување канцелариски простор, места, техничка 
опрема, локален транспорт и експерти, комбинираниот вкупен 
буџет за периодот 2021-2026 година изнесува CHF 4’939’219. 

Со Програмата се раководи преку сет од Управувачки групи со 
националните партнери -корисници и од Управувачка група на 
развојни партнери (УГРП). УГРП е составена од Амбасадори и 
програмски персонал што ги претставува развојните партнери. 
Тие активно се вклучуваат во Програмата преку обезбедување 
политичка и стратешка поддршка и насоки, ублажување на 
ризиците и зголемување на ефективноста на имплементацијата. 
Состаноците на УГРПсе одржуваат два пати годишно и се 
одржуваат во мисиите на развојните партнери на ротациона 
основа.

кои бараат иновативни пристапи за надзор над 
разузнавањето. Учесниците имаа можност да се 
сретнат и разменат искуства со нивните регионални 
колеги на приоритетни теми. Овој настан, отворен од 
претседателот на Собранието на Северна Македонија, 
г-дин Талат Џафери, беше клучен за олеснување на 
трансферот на знаење за управувањето и надзорот 
на разузнавањето и за поставување на основа за 
понатамошна меѓупарламентарна соработка.

РЕЗУЛТАТ I
Со цел да се подобри постојното законодавство и 
капацитетот на надворешните надзорни тела за 
ефективен и транспарентен надзор, на 26 октомври 
2021 година во Женева се одржа работен состанок со 
Холандската комисија за надзор на разузнавачките 
и безбедносните служби (CTIVD). Состанокот се 
фокусираше на актуелното македонско законодавство 
(поставеноста на разузнавачките институции, 
механизмите за надзор, телата итн.) и ја истражи 
можноста CTIVD да се вклучи во понудата на анализи и 
препораки на нивните македонски колеги, за евентуално 
подобрување на македонското законодавство за надзор 
поврзано со разузнавањето.

РЕЗУЛТАТ II
Помеѓу 9-11 ноември 2021 година, ДЦАФ организираше 
Парламентарен дијалог за управување и надзор 
над разузнавачкиот сектор во Западен Балкан. 
Настанот се одржа во Скопје и собра 18 парламентарци и 
парламентарни советници од комисиите за безбедност 
и разузнавање на парламентите на Албанија, Косово 
и Северна Македонија, како и меѓународни и локални 
експерти кои придонесоа во дискусиите. Дискусиите 
се фокусираа на новите трендови и случувања 

Програма за реформи во разузнавачкиот и 
безбедносниот сектор во Република Северна 
Македонија 
Април 2021 - март 2026

Базирајќи се на неодамнешните достигнувања, целта на оваа 
програма е да продолжи со процесот на демократски реформи 
во рамките на безбедносниот сектор на Северна Македонија. 
Стратегијата за интервенција има за цел да осигура дека 
разузнавачките и безбедносните служби во Северна Македонија 
ефективно функционираат под активна демократска контрола 
и надзор и борба против сериозен и организиран криминал и 
спречување корупција во согласност со добрите практики на 
отчетност и почитување на човековите права.

Програмата е структуирана за да постигне три резултати: 

Резултат I: Правната и институционалната рамка на 
разузнавачкиот сектор во Северна Македонија е изменета во 
согласност со релевантните евро-атлантски принципи и добри 
практики на отчетност и почитување на човековите права. 

Резултат II: Надворешните тела за надзор и контрола имаат 
подобрено знаење и капацитет за спроведување ефективен 
и транспарентен надзор и контрола врз активностите на 
секторот за разузнавање. 

Резултат III: Јавноста е информирана за функционалноста и 
резултатите од безбедносниот и разузнавачкиот систем на 
отчетност. 

Развојни партнери: Холандија (Министерство за надворешни 
работи), Шведска (Шведска агенција за меѓународна развојна 
соработка - Сида), Швајцарија (Швајцарска агенција за развој 
и соработка - СДЦ) и Европската Унија.

Партнери во Република Северна Македонија: 
•  Собрание на Северна Македонија 
• Кабинет на премиерот 
• Министерство за внатрешни работи 
• Министерство за одбрана 
• Безбедносни и разузнавачки служби 
• Оперативно-техничка агенција (ОТА)
• Агенција за заштита на личните податоци 
• Дирекција за безбедност на класифицирани информации 
• Академија за судии и јавни обвинители 
• Основно јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција 
• Други судови и судски институции 
• Народен правобранител 
• Државен завод за ревизија 
• Граѓански организации и медиуми.

Програма за реформи во разузнавачкиот 
и безбедносниот сектор во Република               
Северна Македонија (2021-2026)                                        

БИЛТЕН бр. 2 ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2021



Geneva Centre 
for Security Sector 
Governance

20TH ANNIVERSARY

Intelligence Sector Reform Programme in the Republic 
of North Macedonia (2017 - 2020)

NEWSLETTER N°6 APRIL - JUNE 2020

Во согласност со Резултат II од програмата, ДЦАФ одржа 
две од петте работилници во рамките на обуката 
за обучувачи за информирање и дисеминација за 
судски и правни практичари, со наслов „Теорија до 
пракса: унапредување на судската пракса за надзор 
на посебните истражни мерки (ПИМ) користејќи 
методи на учење и задржување“. Овие работилници 
се засноваат на претходно објавениот Прирачник и се 
насочени кон градење на капацитетите на судските 
практичари за олеснување на сесиите за обука, на 
начин во согласност со концептуалните принципи на 
трансформативно и активно учење на возрасни. Ова 
вклучува пренос на содржина (пренос на концептуални 
информации) проследено со практична примена и вежби 
за ангажирање со публика од правни практичари. 

Активностите за градење капацитети на пратениците 
беа дополнително засилени со серија индивидуални/
одвоени состаноци за подигање на свеста со 
членовите на трите собраниски надзорни комисии. 
Овие состаноци, кои се одржаа во декември 2021 година, 
придонесоа за зголемување на свеста и разбирањето 
за перспективите, придобивките и предизвиците на 
надзорните процеси на разузнавачкиот и безбедносниот 
сектор во Северна Македонија.

Дополнително, ДЦАФ се ангажираше со превод на две 
публикации на македонски и на албански јазик со цел 
да се изградат капацитети за разузнавачки задачи и 
разузнавачки набавки. Првата публикација за „Улогата 
на парламентите во надзорот над разузнавачките 
задачи“ обезбедува важни упатства за парламентите 
за тоа како ефикасно да ги постават клучните барања 
за разузнавање и приоритети кои ги дефинираат 
трошоците на разузнавачките агенции и собирањето 
и анализата на разузнавачките податоци. Втората 
публикација за „Набавки во разузнавањето“ има за 
цел да ги минимизира ризиците од процесите на јавни 
набавки преку обезбедување насоки за управување со 
јавните набавки засновани на основните принципи, 
како што се транспарентност, фер конкуренција и 
недискриминација.

Парламентарен дијалог за управување и надзор над разузнавањето во Западен Балкан 

Скопје, 9-11 ноември 2021

Учесници на работилницата бр. 1 за судски и правни практичари 

Охрид, 20-22 октомври 2021
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https://www.dcaf.ch/benchbook-implementation-measures-interception-communications
https://dcaf.ch/role-parliaments-overseeing-intelligence-tasking
https://dcaf.ch/role-parliaments-overseeing-intelligence-tasking
https://dcaf.ch/role-parliaments-overseeing-intelligence-tasking
https://dcaf.ch/intelligence-procurement
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ДЦАФ ќе продолжи да го поддржува судството преку 
организирање регионални настани и други форми 
на размена на знаења и искуства помагајќи да се 
зајакнат неговите капацитети за учество во паралелни 
криминални истраги.

Во истата насока, онлајн експертска тркалезна 
маса на тема „Улогата на судските соработници 
во развојот на судската пракса“ одржана на 20 
декември 2021 година обезбеди форум за судските 
соработници (службеници) од Босна и Херцеговина и 
Северна Македонија да дискутираат за особеностите 
на нивната работа и предизвиците со кои се соочуваат 
при подготовката на сеопфатни правни совети за 
нивните судови и обвинителства. Настанот им овозможи 
на учесниците да разменат искуства и впечатоци за 
еволуцијата на судската пракса при користењето на 
ПИМ при собирањето докази во кривичната постапка 
и да размислуваат за брзо развивање на локалната 
и европската судска практика на ова поле. Слично 
како што беше направено во Босна и Херцеговина, 
оваа година во Северна Македонија ќе се започне со 
собирање локална судска пракса што ја илустрира 
имплементацијата на ПИМ, со што ќе се придонесе за 
интеграција на европските принципи и стандарди. ДЦАФ 
ќе продолжи со дијалогот и размената на информации 
за да ги поддржи во унапредувањето на нивното знаење 
потребно за поддршка на судството.

Првата работилница се одржа од 20 до 22 октомври во 
Охрид, а втората од 15 до 17 декември во Гевгелија, 
двете во Северна Македонија. Примарната целна група 
на работилниците се 12 обучувачи од Академијата за 
судии и јавни обвинители и авторите на Прирачникот, 
неколку судии и јавни обвинители низ државата, како и 
претставници од овластените тела за спроведување на 
ПИМ (Министерството за внатрешни работи, Царинската 
управа, Финансиската полиција).

ДЦАФ продолжи со својот придонес кон зајакнување 
на капацитетите за судии и судски професионалци, 
фокусирајќи се на судската соработка и помош за 
стандардизирана примена на ПИМ.

Во таа насока, на 9 декември 2021 година беше 
организирана регионална судска конференција за 
„Меѓународна правна помош во кривична материја“ 
во соработка со Програмата за правда и безбедност на 
ДЦАФ. Таа опфати теми за судската соработка во рамките 
на Европравда, Европол и ПЦЦ СЕЕ (Конвенција за 
полициска соработка на Југоисточна Европа) и стандарди 
за користење на ПИМ во рамките на меѓународната 
правна помош. Овој настан собра повеќе од 50 
правосудни професионалци и теоретичари од неколку 
земји од Југоисточна и Источна Европа (вклучувајќи ја 
и Северна Македонија) за да дискутираат за нивниот 
тековен ангажман во меѓународната правна помош и 
предизвиците на прекуграничните криминални истраги. 

Работилница за информирање и дисеминација бр. 2 за судски и правни практичари 

Гевгелија, 15-17 декември 2021
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во Република Северна Македонија“. На настанот 
учествуваа државни службеници од разузнавачките 
и безбедносните институции,  одговорни за 
меѓуинституционална соработка, и државните 
службеници од институциите со надзорна и/или 
контролна надлежност во рамките на разузнавачкиот 
и безбедносниот сектор – претставници на вкупно 18 
институции. Учесниците се запознаа со содржината на 
публикацијата Заеднички минимални стандарди (ЗМС) 
и ја тестираа применливоста преку практични вежби 
засновани на симулации, кои беа развиени од локални 
експерти на два подготвителни состаноци (оддржани 
на 7 октомври и 8 ноември 2021 година). Учесниците 
идентификуваа празнини и нејаснотии кои спречуваат 
ефективна контрола и надзор над разузнавањето и 
дискутираа за ефективноста и ограничувањето на 
тековните процедури за надзор. Последователно, 
групата разговараше за опциите за подобрување на 
практиката на надзор и контрола - процес во локална 
сопственост кој ДЦАФ ќе продолжи да го олеснува. 

Во периодот од 22 до 24 октомври во Дојран, Северна 
Македонија, беше организирана работилница на тема 
„Развивање процедури за стандардни договорни 
клаузули за пренос на лични податоци“ (усвоена 
од Европската комисија во согласност со GDPR што ќе 
важи во македонското законодавство) за вработени во 
Агенцијата за заштита на лични податоци. Работилницата 
вклучи групни вежби и дискусии кои се однесуваат на 
надзорот над овластените органи од безбедносниот и 
разузнавачкиот сектор, за законитоста на преземените 
активности при обработката на личните податоци, како 
и мерките за нивна заштита согласно Законот за заштита 
на личните податоци.

Од 16 до 17 ноември 2021 година во Велес, Северна 
Македонија, се одржа практична вежба со повеќе 
засегнати страни  на тема „Имплементација 
на заедничките минимални стандарди во 
спроведувањето контролни и надзорни посети 
во безбедносните и разузнавачките институции 

Практична вежба со повеќе засегнати страни за имплементација на заедничките минимални стандарди 

Велес, 16-17 ноември 2021

Програма за реформи во разузнавачкиот 
и безбедносниот сектор во Република               
Северна Македонија (2021-2026)                                        
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https://dcaf.ch/common-minimum-standards-conducting-control-and-oversight-visits-security-and-intelligence
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Мини документарец за родов баланс
октомври 2021РЕЗУЛТАТ III

Во однос на подобрувањето на јавната доверба, ДЦАФ 
продолжи со проширената соработка со граѓанското 
општество и медиумските партнери, фокусирана на 
промовирање на подобро информиран јавен дискурс 
и локална сопственост. Периодот вклучуваше 
билатерални состаноци и дискусии, собирање идеи 
и разгледување предлози за заеднички иницијативи 
кои се комплементарни со целите на нашата програма. 
Помеѓу октомври-декември 2021 година, ДЦАФ прими и 
разгледа предлози и идеи за соработка на невладините 
организации и медиумите и дополнително ќе ја прошири 
соработката со поддршка на индивидуални интервенции 
на невладините организации и медиумите почнувајќи 
од февруари 2022 година.

Во соработка со 360 степени, ДЦАФ започна продуцирање 
и емитување на длабински аудио-визуелни 
документарни стории на националната ТВ станица 
АЛСАТ, чија цел е да ја информира пошироката јавност за 
достигнувањата, реформските процеси и предизвиците 
во однос на разузнавачкиот и безбедносниот сектор во 
Северна Македонија.

Првиот мини документарец емитуван во октомври 
2021 година, се фокусираше на Родовиот баланс во 
Армијата, Полицијата и во други безбедносни и 
разузнавачки служби. Неговата примарна цел беше да 
се промовира и подигне свеста за родовата сензитивност 
и родовата одговорност во безбедносниот сектор, кои 
се водечки принципи во спроведувањето на Програмата 
за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор 
во Северна Македонија. Документарецот го истакна 
напредокот во родовата еднаквост во овој сектор од 
2018 година (и во законодавството и во практиката) и го 
поткрепи со лични приказни за жени на високи позиции 
во Армијата, полицијата и разузнавачките служби.

Вториот мини документарец емитуван во ноември 2021 
година, беше фокусиран на главните моменти поврзани 
со церемониите на потпишување на Меморандумот за 
разбирање и Договорите за соработка и официјалното 
започнување на новата програма. Исто така, ги истакна 
достигнувањата и целите на ДЦАФ за подобрување на 
управувањето со разузнавачкиот и безбедносниот сектор 
во Северна Македонија.

ИДНИ АКТИВНОСТИ 
ЈАНУАРИ 2022 

• Експертска оцена на капацитетите и постоечките процедури 
за автоматска обработка и размена на ДНК податоци во 
Одделот за криминалистичко-технички испитувања и 
вештачења при Министерството за внатрешни работи 
на Северна Македонија

• Работилница за оперативни процедури за користење на 
заштитената соба „Концептуализација и контури“ – бр. 1

• Продукција и емитување на мини документарна сторија на 
национална телевизија во Северна Македонија за граѓански 
и демократски надзор над безбедносниот сектор

ФЕВРУАРИ 2022 
• Работилница и тркалезна маса „Анализа на празнините 

во Законот за следење на комуникациите (ЗСК) и Законот 
за Оперативно-техничката агенција (ОТА)“, Северна 
Македонија

• Работилница за пратеници: Вклучување на родовата 
перспектива во разузнавачкиот надзор, Скопје

• Работилница за оперативни процедури за користење на 
заштитената соба – бр. 2

• Започнување со поддршка на индивидуални интервенции/
активности на невладиниот сектор и медиумите под 
менторство на ДЦАФ

• Тренинг сесија/работилница за зајакнување на 
механизмите за внатрешна контрола на МВР (заштита 
на укажувачи), Скопје

МАРТ 2022
• Тркалезна маса за улогата на парламентот во 

управувањето со разузнавањето, Женева, Швајцарија
• Работилница бр. 3 за судски и правни експерти: Теорија 

до пракса - Унапредување на судската пракса за надзор 
над посебните истражни мерки (ПИМ) со користење 
методи на учење и задржување, Берово или Струмица, 
Северна Македонија

• Работилница за оперативни процедури за користење 
на заштитената соба – бр. 3

• Обука за граѓански надзор и добро управување со 
безбедносниот сектор за граѓански организации и 
медиуми, Охрид, Северна Македонија
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