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Почитувани читатели,
Преку ова воведно излагање сакам да го изразам задоволството поради објавувањето
на вториот број на Современите студентски текстови – Нови балкански предизвици. Исто
како и кај првиот број, интересот кај студентите за ова издание беше значаен, што особено
радува, па не беше лесно да се направи селекција на текстовите кои се однесуваат на
современите предизвици во Република Македонија, Балканот и Европа. Ова само го
потврдува фактот дека и младите во нашата држава сакаат да дадат придонес за
унапредување на состојбите во општеството, економијата, меѓународните односи,
безбедноста и правната наука, преку сопствени видувања, забелешки, идеи и сугестии
преточени во индивидуалните текстови.
Центарот за меѓународни и развојни студии ќе ја продолжи ваквата практика и ќе ги
охрабрува студентите, со цел да се слушне гласот на младите интелектуалци во јавноста. Тие
имаат многу што да кажат за проблемите во различни сфери на живеењето, со кои се
соочуваат и кои започнуваат полека да ги идентификуваат. Преку истражување на ваквите
појави, младите преземаат проактивен пристап и започнуваат да предлагаат соодветни
проектирани решенија за нивно елиминирање.
Сигурна сум дека предизвиците кои ги посочија младите автори во ова издание не се
единствените во денешното општество, па затоа се надевам дека и во иднина ќе продолжат
да ги откриваат новите дилеми и проблеми на живеењето. Ова издание нека биде еден мал
чекор кон свртување на вниманието на државните лидери кон младите личности и креирање
на сигурна патека за нивен личен, образовен и општествен развој.

д-р Јана Кукеска
Главен уредник
Нови балкански предизвици – Современи студентски текстови
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СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ДРЖАВИТЕ
ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН СОГЛАСНО СТАНДАРДИТЕ НА ПРОЕКТОТ
„ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 2020“
м-р Славко Жарков
Современите сфаќања за општествените процеси го определуваат развојот како
централен интерес за потребите и аспирациите на луѓето во граѓанското општество. Како
важен дел на демократската основа на уредување на општествените односи интересот за
развојот на општеството, а особено на социјалниот развој, е неделив и присутен во сите
сфери на работа и живеење. Искуствата и сознанијата до кои е дојдено во процесот на
општествениот развој само ја потврдува оправданоста и грижата на релевантните фактори во
секоја држава да се овозможи и поттикне развојот во економската и социјалната сфера. За да
постои развој потребни се мир, стабилност и безбедност во рамките на секоја земја и меѓу
нациите во денес се поинтегрираниот свет. Развојот треба да се остварува како сопствено
право и тој е од суштинско значење за постигнувањето на мирот и безбедноста, како во
рамките на нациите така и меѓу нациите. Од друга страна, без развој не може да постои ниту
мир ниту безбедност и се нарушува стабилноста на општеството. Глобализацијата создава
поголеми можности за соработка и размена на идеи и знаење, за примена на техничкиот
напредок што придонесува за поповолни услови за раст и развој. Искористувањето на овие
предности и поврзувањето на државите билатерално и во рамките на светските
мултилатерални организации и структури упатува на нови можности кои се во функција на
унапредување на развојните процеси. Економскиот раст и развој се важни и се основа за
социјалниот развој во сите земји. Тие се меѓусебно обусловени и причинско-последично
поврзани. Напорите за одржување на економски подем ги јакнат основите за социјалниот
развој. Од друга страна, праведниот социјален развој е неопходна основа за севкупниот
развој и е важен фактор за искоренување на сиромаштијата и јакнење на пазарните
потенцијали.
Мерењето на влијанието на степенот на достигнатиот развој врз нивото на
социјалната сигурност преку индикатори, показатели на ниво на држава или систем, може да
ги отсликува тенденциите и правците на движење на идните трендови на раст и развој на
општеството и државата. Не алудирајќи на оформување на одреден специфичен модел за
мерење на влијанието на достигнувањето на унапредувањето во повеќе сфери, според бројни
аналитичари и светски агенции потребно е преку оформување на аналитичка апаратура (како
што се на пример индикаторите на Милениумските развојни цели при Обединетите нации), и
за компаративен модел за следење на варијаблите кои би ги претставувале можните развојни
детерминанти и нивоата на развој на социјален, економски, безбедносен и општествен развој,
а што се реално остварливи и се зависни меѓусебно. Овие основи се централни за
социоекономските политики на секоја земја од југоисточна европа, а исто така се од клучно
значење елементи во процесот на пристапување во Европската Унија. Затоа, суштина на
„Стратегијата за југоисточна европа 2020“ обезбедува рамка1 да им помогне на владите во
регионот да се имплементираат нивните индивидуални стратегии за развој, вклучувајќи ги и
Целта на „Стратегијата за југоисточна европа 2020“, е дефинирана со самото креирање на „Стратегијата
Европа 2020“, кои потекнуваат од новите 17 развојни точки на Обединетите Нации. Во суштина стратегијата
ЈИЕ 2020 опфаќа делови од општествениот, социјалниот, економскиот, инфраструктурниот, трговкиот и
производствениот сектор каде што дава насоки на заедничко делување, со облигации да државите „седнат“ на
заедничка маса при креирање и меѓусебно доусовршување и избалансирање на веќе постоечките Национални
Стратегии по предвидените области
1
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пристапувањето во ЕУ, подобрување на националните напори преку фокусирање на
регионална соработка во оние полиња кои се специфични прашања и за кои можат да имаат
корист заедничките пристапи и креирање на заедничка визија за важноста од усвојување на
европската перспектива за иднината на регионот.
Стратегијата за југоисточна европа 2020 е донесена за да се забрза напредокот од
страна клучните фактори за подобрување на националните капацитети преку заеднички
пристап и гледиште кон иднината на целиот регион на југоисточна европа. Исто така,
стратегијата се стреми кон формирање на сеопфатен модел2 на развој за регионот, а има за
цел да ги стимулира клучните долгорочни двигатели на растот како што се: иновациите,
вештините и интеграцијата на трговијата3. Како и „Стратегијата Европа 2020“ за ниво на
Европската Унија, и „Стратегијата за југоисточна европа 2020“ се состои од центриран збир
на меѓусебно поврзани столба за регионален и национален развој. Тие столбови за мегусебно
унапредување се:
- Интегриран раст: чија кореспонденција и имплементација се состои преку промоција
на регионалната трговија и инвестициски врски и политики кои се
недискриминаторски, транспарентни и предвидливи;
- Рационален развој: кој предвидува акција од страна на извршните органи да
иновираат наместо да се натпреваруваат во сооднос трошоците на работна сила со
додадена вредност;
- Одржлив развој: од страна на административните и политичките актери кон подигање
на нивото на конкурентност на приватниот сектор, развој на инфраструктурата и
поттикнување на позелен и повеќе енергетски ефикасен раст;
- Сеопшт раст: со ставање на поголем акцент и капацитет за развивање на вештини,
креирање на работни места, инклузивно учество на пазарот на трудот и на здравјето,
безбедноста и благосостојба на вработените и граѓаните во глобала;
- Управување на растот: преку зголемување на капацитетите на јавната администрација
за зајакнување на владеењето на правото и намалување на корупцијата; преку
создавање на бизнис- пријателска средина и испорака на јавни услуги неопходни за
економскиот развој на секоја држава посебно. Сите овие прашања се централни за
социо-економските политики на секоја држава од ЈИЕ и исто така се елементи од
клучно значење на процесот на пристапување во ЕУ.
„Стратегијата за југоисточна европа 2020“ повлекува регионални одговори,
политички предизвици, од кои најголемиот дел од активностите се ставени напред во
Стратегијата за кои се предвидува директна акција или политички одговор од страна на
соодветните национални институции и агенции. Имплементацијата е управувана од клучните
мерки и инструменти содржани во Анекс А4 од Стратегијата, како и од страна на
индивидуални национални акциони планови, и договорни одредби од страна на надлежните
власти. Во прилог на ангажирање во спроведувањето, владите земаат активно учество во
процесот на следење, помагање на структурата на канализацијата за правилна комуникација

Овој модел е осмислен по принципот на моделот на легислативата на Европската Унија, со тоа што државите
ќе имаат заедничка рамка за развој и имплементација која секоја држава со свои доприноси, свои видувања и
различности при имплементацијата ќе може на долгорочен план да се движи кон иста насока, исполнувајќи
исти цели, а сето тоа преку заеднички видици кон посакуваните достигнувања од секое поле на развој.
3
Според авторот М. Цунчиќ овие се наречени и т.н. „свето тројство“ на заедничко унапредување на квалитетот
на живеењето и социо-економската политика на државите од ЈИЕ регионот. Иновациите придонесуваат за
зголемување на продуктивноста и квалитетот преку нови видици, вештините кон подобрен пазар на труд и
конкурентност, а трговијата кон подобрување на економијата на секоја од државите., Милан Цунчиќ,
Перспектива за новата рамка- значењето за Хрватска, Публикација на трудови, Загреб, 2015
2
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и согласноста околу видовите на инпути за да се овозможи редовно следење и одредување на
напредокот. Овој процес бара да се обезбеди високо ниво на интра-владина координација од
страна на ЈИЕ-2020 Националните координатори кои се назначени од страна на секоја
влада. Националните координатори исто така, служат како единствена точка за контакт за
сите прашања кои се однесуваат на спроведувањето на Стратегијата за напредок, во секоја
учесничка администрација, а и соработуваат со Советот за регионална соработка (RCC), во
процесот на подготовка и одржување на седница на Управниот одбор. Замислата за
регионалната програма за активности за воспоставување на траен програмски комитет кој
вклучува Национални Координатори (NIPACs) за ИПА програмите и за проценка на
импликации врз буџетот и за договарање за изворите на финансирање, како помошници, или
дополнение на ЈИЕ 2020 националните координатори.
Од друга страна, граѓаните, граѓанските организации и владите на сите земји во
регионот на ЈИЕ имаат поставено за себе амбициозни национални цели за зголемување на
животниот стандард и благосостојба на населението, за создавање на подобра средина за
бизнис и инвестиции, како и за поддршка на генерациски комодитет и на се повеќе пристојни
работни места. Државите од југоисточниот регион имаат избрано свои пристапи кон
решавање на овие цели кои се прилагодени на националниот контекст за секоја од нив. Треба
да се истакне дека „Стратегијата за југоисточна европа 2020“ - во согласност со Приодот на
Европа 2020 - не се однесува за секој аспект на националните стратегии за развој, но се
фокусира на оние кои се од заеднички интерес на државите за кои се однесува и преку нивна
заедничка координација тие може да имаат корист од еден заеднички регионален пристап.
Така, Стратегијата не се меша на било кој начин со посебните национални програми за развој
на државите од Југоисточна Европа. Напротив, изградена е врз нив со додавање еден нова
регионална димензија на националните цели и планови4. Со ова се создава нова платформа за
земјите од ЈИЕ регионот да работат заедно и во остварувањето на националните цели и во
решавање на прашања од заеднички интерес во оваа насока. Со генерирање на синергии и
позитивни прелевања на заеднички прашања кои предизвикуваат позитивни ефекти, ова само
ќе го засили целокупниот позитивен ефект на националните и заеднички регионални
активности на долг рок, до 2020 година, и по 2020 година (сега е испланирано со клучни
цели и индикатори до 2025 година). Овие карактеристики за имплементација се сметаат како
главни извори на конкурентна предност со додадена вредност за создавање на подобра
иднина. Стратегијата за југоисточна европа 2020 поставува зголемување за 32% во просек на
продуктивноста на трудот во однос на 2010 година, како главна цел на првиот столб на
Стратегијата: – социјална политика и вработување. Битно да се забележи за нашата држава е
дека се предвидува порастот на продуктивноста треба да биде придружен со зголемување од
18% на бројот на високо квалификувани лица во вкупниот број на работна сила.
Во текот на последните неколку години, Република Македонија посвети поголемо
внимание на предизвиците за вработување со кои што се соочуваат младите лица (на возраст
од 15 до 29 години) и на трошоците што му се наметнуваат на општеството од страна на
невработеноста и подвработеноста на младите лица. Увидувајќи дека за решавањето на овој
предизвик се потребни координирани и усогласени дејствија на владините агенции,
социјалните партнери и организациите на граѓанското општество, во 2011 година Владата
основаше/формираше меѓуминистерска работна група за изготвување на првиот македонски
Акциски план за вработување млади лица на годишно ниво, а кој што сеуште секоја година

Регионализмот и децентрализацијата се клучни елементи при централните имплементирачки состави.
Оставено е на секоја држава различно да ја толкува и имплементира Стратегијата, со тоа што е дадена веќе
рамката од која неможе да има излегување.
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вклучително и оваа 2019 годин, и се креира со бројни индикатори. Во акцискиот план се
вклучен клучни исходи што треба да се постигнат за унапредување на целосно, продуктивно
и слободно избрано вработување за младите лица или поточно: Подобрување на
усогласувањето на понудата на вештини со барањата на пазарот на трудот 5, преку
развој на сеопфатен систем за предвидување на вештините што ќе ги обезбеди потребните
информации за креирање на политиките, како и за младите лица при изборот на работата;
подобрување на релевантноста на исходите од образованието за барањата на пазарот на
трудот; интегрирање на наставата за кариерно насочување во училишните наставни планови
и обезбедување квалитетно кариерно советување и насочување во клучните моменти во
животот на младите луѓе.
Во однос на демографските показатели и демографската политика при
унапредувањето на животниот стандард, и Европската Унија, но и регионот на
Југоисточна Европа, до 2025 година (евентуално 2030 година) ќе треба да се справи со
стареењето на популацијата, со депопулацијата, и со позитивното зголемување на
наталитетот на начин кој нема да дозволи да се казнат следните генерации. Имено, треба да
се изнајдат етички одговори на големите предизвици на научниот и технолошкиот напредок
– особено во биотехнологијата, истовремено гарантирајќи ја безбедноста на граѓаните, без да
им се наштети на нивната слобода. Од аспект за социјалната политика, демографскиот развој
е клучен фактор што влијае врз понудата на работна сила, врз успешноста на давање на
социјални услуги и социјална заштита, врз успешноста на работењето на компаниите, исто
така се бара за различни видови на стоки и услуги, а со тоа влијае на целата економија.
Според Државен завод за статистика и според Министерство за труд и социјална политика
(спроведени интервјуа на ден 14 и 15. Јануари 2019), долгорочната прогноза не зависи од
информации за можни флуктуации за демографски развој, како и проценка на економската
активност и образовната структура на населението и понудата на работна сила.
Демографската прогноза се базира на поедноставена група - компонента метод. Еден од
главните прашања е да се идентификува процесот на стареење во државата и да се процени
идниот развој на работна сила со текот на времето, со што би се влијаело и врз погоре
споменатите процеси, сразмерно.
„Стратегијата за југоисточна европа 2020“ која исто така ја поставува целта за
воспоставување тесна врски и соработка помеѓу управувањето со стратегијата, телата и
органите на управување, со оние на Европа 2020 се водечки иницијативи, при што можам со
да кажам дека Република Македонија досега, до почетокот на 2019 година успешно го
спроведува процесот на поврзување и тесни врски и соработки помеѓу .чинителите,
институциите и зацртаните цели и унапредувања. Севкупно, Република Македонија успешно
се движи по патот за спроведување на Стратегијата, која посочува храбри и нови форми за
проширување и продлабочување на регионалната соработка. Сепак овие форми на
регионална соработка не треба да се ограничат само на оние кои се опишани во
„Стратегијата за југоисточна европа 2020“, туку треба и да ги стави круцијалните
билатерални соработки кои досега се постигнати и кои се планираат да се постигнат во
иднина, на спуштање на бариерите за слободен: бизнис, трговија, инвестиции и
конкуренција. Во иднина Владата на Република Македонија да се труди, надополнувајќи ги,
да обезбедат начин за подобрување на координацијата на политиките кои ги поддржува
стабилноста и предвидливоста на нашата држава за сите овие активности, истовремено
подобрувајќи го домашниот БДП и целовкупниот животен стандард. Овој иновативен
Овој сегмент е најважниот за побрзо, полесно и целосно вработување, како за невработените, така и
работодавачите.
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регионален пристап во наредниот период треба да генерира синергии и позитивни
прелевања, како на национално, така и на регионално ниво, кои ќе придонесат за зајакнување
на економијата, социјалната правда и заштита, социјалната политика, мобилноста на работна
сила, но и во образовните процеси, и инвестициските циклуси - подобрувајќи го домашниот
и регионалниот БДП. Со ова како крајно ќе се придонесе работните сили и работа (понудата
и побарувачката) заедно да си помагаат6 едни со други, значително подобрувајќи ја
економијата да биде повеќе ефикасна и ефективна во извршувањето на сопствените
национални цели.
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Билатералните соработки од друга страна, во делот на мобилноста на работната сила, од аспект на
образовниот процес, и од аспект на слободното движење, претставува најзначајна особеност која мораме да ја
браниме и штитиме доколку сакаме визијата за ЈИЕ и ЕУ 2020 да успее.
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ГЕОПОЛИТИЧКИ И ГЕОСТРАТЕШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЦРНОМОРСКИОТ РЕГИОН
Круме Спиркоски
ВОВЕД
Регионот на Црното Море е динамична и комплексна област во која многу
национални и меѓународни актери имаат клучни интереси, вклучувајќи ги и Русија и САД.
Европската унија се протега до западниот брег на морето, каде што се среќава со
поранешната советска територија, како и со кандидатот за ЕУ Турција. Регионалните тензии
ги вклучуваат оние околу проширувањето на НАТО, американскиот противбалистички
ракетен систем, пристапот до Црното Море, демократизацијата, сферите на интерес и
конфликтните зони на Абхазија, Јужна Осетија, Нагорно-Карабах и Транснистрија. Покрај
тоа, блиската близина на регионот на Каспискиот басен нуди изгледи за алтернативни извори
на енергија и правци кон западните држави. Целта на овој есеј е да ги објасни во длабочина
геополитичките како и стратегиските важности на овој предел, и за крај да даде идеа за како
треба да се организираат безбедносните политики во тој регион.
ГЕОПОЛИТИЧКИ ЦЕЛИ
Во денешниот контекст на растечка тензија помеѓу големите сили, особено Западот и
Русија, Црноморскиот регион поседува особено стратешко значење: претставува точка што
ги поврзува Европа, Русија и Блискиот Исток. Овој регион е богат со значителни резерви на
јаглеводороди, тоа е портал за гасоводи што ги поттикнуваат европските пазари, и тоа е
клучен театар во конфронтацијата меѓу Русија и НАТО. Во овој есеј ќе се разгледаат целите
кои ги имаат Русија и НАТО за овој регион7.
Ќе започнеме со Русија, на 16 мај, рускиот претседател Владимир Путин го отвори
мостот на Керч теснец, поврзувајќи го полуостровот Крим со рускиот копнеж, седум месеци
пред предвиденото. Притоа, тој ја сигнализираше решеноста на Русија за преструктуирање
на геополитичката и гео-економската рамнотежа на регионот на Црното Море. За таа цел
Путин ги следи историските примери, и знае дека клучен аспект за остварување на неговата
цел е договор со Турција и Ердоган.
Стратешкото партнерство на Владимир Путин со Реџеп Тајип Ердоган
Ова партнерство со погодности преживеа неколку пречки, вклучително и кризата што
избувна откако турските борци го урнаа рускиот авион на границата Турција-Сирија во 2015
година. Да, Турција не го признава тврдењето на Русија за Крим, а двете земји имаат
постојани разлики во врска со Сирија, но Ердоган е подготвен да ги поделат овие
несогласувања за да обезбедат бенефиции за Турција во други области - без разлика дали ќе
добијат системи за воздушна одбрана на С-400 или нуклеарни централи. На крајот на
краиштата, Москва се обидува да ги поттикне Анкара да не се спротивстави на повторното
оживување на Русија во регионот на Црното Море, во замена за конкретниот поттик за
турскиот просперитет, кој Ердоган треба да ја одржи својата домашна политичка позиција.
Holmes, James R. “The Geopolitics of the Black Sea.” The Diplomat, The Diplomat, 16 Apr. 2014,
thediplomat.com/2014/04/the-geopolitics-of-the-black-sea/.
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Несаканата алтернатива ќе ја види Анкара да се врати во својата традиционална отоманска
ера и позиција на Студената војна за помош на Западот и блокирање на руските амбиции. За
среќа, Русија има неколку моркови да им понуди на својот партнер. Тие вклучуваат
соработка за дискретни прашања во Сирија, како и енергетска инфраструктура. Значајно,
иако и понатаму е формален член на НАТО, Турција го прифати ова де факто стратегиско
партнерство. Како и со Договорот од векови пред тоа, поддршката на Турција за
додворувањето на Москва помогна да се обезбеди позицијата на Русија во Црното Море, да
се овозможи руски пристап до Медитеранот и да се олеснат руските енергетски испораки на
запад, дозволувајќи им на Кремљ да ги задржи своите примени на влијание. Ова oживување
на руските воени капацитети во Црното Море ја оспорува стандардната стратегија на
Западот во регионот по распадот на Советскиот Сојуз: неминовното проширување на
евроатлантските институции за да го опфати целиот брег на Црното Море и да ја сочува
Русија во рамките на тогашното ограничено североисточно крајбрежје. Експанзијата во
комбинација со политичката нестабилност на јужната периферија на Европа го презеде
ветрот од едрата на проектот на Западот. Во исто време, активностите на Русија против
Грузија во 2008 година и Украина во 2014 година ја проширија контролата на Москва на
крајбрежјето на Црното Море, откажувајќи ја Абхазија од Грузија и запленувајќи го Крим.
Русија презеде водство во презентирање на себеси како најдобар арбитер за притискање на
регионални прашања - од решавање на правниот статус на Каспиското Море до ставање крај
на сириската граѓанска војна. Пораката на Москва е јасна: на земјите на Црното Море не им
требаат западот да се вклучува во нивните внатрешни проблеми.
Потпишувањето на Западната иницијатива во регионот што останува е Јужниот
енергетски коридор - проект за развој на потребните инфраструктурни врски и безбедносни
односи за да се овозможи пристапот на евроазискиот природен гас да дојде до западните
потрошувачи, без да мора да поминува низ територијата контролирана од Русија. Државата
во овој обид е Азербејџан, која не само што поседува сопствени големи резерви на гас туку
исто така служи како клучен транзитен центар кој ги поврзува Централна Азија со Европа.
Сепак, дури и тука, Русија го прилагоди својот пристап. Москва повеќе не се обидува да го
блокира, туку да се здружи Рускиот гасовод со турскиот тек, кој моментално е во изградба за
поврзување на руското копно со европска Турција, ќе обезбеди основа за Русија да снабдува
гас не само со Турција, туку и за Јужна Европа како целина. Тоа ќе помогне во
проширувањето на руското влијание во места како Бугарија, Србија и Унгарија - па дури и во
Италија, каде што новата влада можеби е многу помалку подготвена да ги поддржи
континуираните санкции кон Москва. Во исто време, Русија, исто така, може да работи со
Азербејџан, снабдувајќи ја земјата со гас и со тоа индиректно да се приклучи на проектот
Јужен енергетски коридор. Ова би го поткопало стратешкото образложение на проект кој
требаше да го намали влијанието на руското енергије во јужна и централна Европа.
Иронично, со оглед на идентификацијата на Русија како главен противник, одлуката
на администрацијата на Трамп да се повлече од нуклеарната програма на Иран можеби
ненамерно ја зајакна позицијата на Русија во Црното Море. Јужниот енергетски коридор,
доколку сака да биде успешен во намалувањето на руското влијание, бара поголем обем на
гас од тоа што може Азербејџан да понуди, затоа, или рускиот турски тек ќе ги пополни
празнините, или самата Русија ќе стане учесник во Јужниот коридор и, во секој случај,
влијанието на Русија нема да се намали. Сепак, денес Русија е поблиску од кога и да е до
постигнување на својата цел да стане доминантна сила во Црното Море.8
“Security Relations in the Black Sea Region: Russia and the West after the Ukrainian Crisis.” Taylor and Francis
Online, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14683857.2015.1060015?journalCode=fbss20.
8
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Знаејќи ги предивиците на Русија со кои НАТО се соочува, овој дел ќе се соочи со
одговорите кои НАТО ги има. Како ќе и се спортистави на Русија, како ќе го намали
нејзиното влијание на оваа стратешки клучна точка.
Регионот е дом на три членки на НАТО (Бугарија, Романија и Турција) и неколку
земји-партнери на НАТО, па секоја нестабилност или непријателство во областа директно
влијае на Алијансата. Акциите на Русија беа во фокусот на Самитот на НАТО во Варшава во
јули 2016 година, кога лидерите на сојузничките држави јасно истакнаа дека
"неодамнешните активности и политики на Русија ја намалија стабилноста и безбедноста, ја
зголемија непредвидливоста и ја сменија безбедносната средина".
Во изминатите неколку години, Русија постојано ја унапреди својата воена позиција и
се совпадна со бескомпромисна и наметлива информативна кампања. Повеќето руски
експерти сметаат дека Москва го прави тоа првенствено во потрага по својата стратешка цел
за големиот владин статус и воспоставувањето на зони на привилегирано влијание.Тешките
факти го поддржуваат ова тврдење.
Предизвиците за безбедноста во регионот на Црното Море се меѓусебно поврзани и
неразделно испреплетени во поширокиот контекст на евроатлантската безбедност.
Што е одговорот на НАТО?
НАТО многу пати јасно стави до знаење дека Алијансата немала намера да распореди
сили на исток или југоисточна Европа. Сепак, илегалната анексија на Крим на Русија ја
предизвика Алијансата да ја исполни својата главна задача - колективна одбрана - и да го
обезбеди својот кредибилитет. Беа преземени чекори за зајакнување на присуството на
НАТО во регионот на Црното Море, кои се дефанзивен и пропорционален одговор на
користењето на воена сила од страна на Русија против нејзините соседи од Црното Море. Во
исто време, сојузниците се согласија да ги одржуваат отворените канали за комуникација со
Русија, демонстрирајќи ја нивната волја за да обезбедат предвидливост и транспарентност.
Црното Море е југоисточниот дел на Алијансата. Во светло на регионалните
реалности и безбедносните предизвици, НАТО ја зајакна својата одбрана и позицијата на
одбраната со прилагодени мерки за натамошно присуство. Ова е мировна демонстрација на
решеноста на НАТО да обезбеди ефикасно одвраќање и кредибилна колективна
одбрана.Приспособените мерки за натамошно присуство вклучуваат копнена компонента мултинационална рамковна бригада за интегрирана обука - како и мерки за зајакнување на
воздухот и поморското присуство во регионот.
Како што беше договорено на самитот во Варшава, истовремено зајакнувајќи ги
одбранбените способности, Алијансата останува отворена за фокусиран и значаен дијалог со
Русија врз основа на реципроцитет. Советот на НАТО и Русија се сретнал на неколку
околности од април 2016 година, обезбедувајќи можности за сојузниците отворено да
разговараат со Русија за прашања поврзани со воените активности, транспарентноста и
намалувањето на ризикот.9
ЗАКЛУЧОК
Целта на овој есеј е да ги објасни стратешките како и геополитичките цели на Русија и
НАТО за Црноморскиот регион. Можеме да заклучиме дека моментално надворешната
политика на Русија на манипулација, додворување како и користењето на нејзината воена
9

NATO. NATO, www.nato.int/docu/review/index_EN.htm.
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моќ ја прави големиот играч, а воедно ја става на подобра позиција според НАТО во овој
регион. Повеќе од две децении, НАТО работи на градење на партнерство со Русија,
развивање на дијалог и практична соработка во области од заеднички интерес. Соработката е
прекината од 2014 година како одговор на воената интервенција на Русија во Украина, но
политичките и воените канали за комуникација остануваат отворени.
Мерките на позицијата на силите на НАТО објавени во октомври 2016 година и
февруари 2017 година ги дополнуваат претходните чекори за зајакнување на одвраќањето и
одговарање на сегашната ситуација демонстрирајќи ја решеноста на Алијансата да спречи
ескалација и да постигне заедничка визија на НАТО за регионот. Како и во Балтичките земји,
ризикот од директна воена конфронтација меѓу НАТО и Русија, иако не е целосно отфрлен,
останува низок, бидејќи конфликтот ќе дојде со висока цена за двата играчи со малку шанси
за јасна стратешка корист. Најитна задача за НАТО и Русија е да се намали можноста за
воена несреќа, и во позитивен знак.10
KОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
-

Trade liberalization in the south east Europe: Effects and controversial issues - Pjerotić
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The Geostrategic Importance of the Black Sea Region: A Brief History. (n.d.). Retrieved
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Larrabee, et al. “The Growing Importance of Black Sea Security.” RAND Corporation, 11 July, 2016,
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ЗНАЧЕЊЕТО НА РАЗУЗНАВАЧКИТЕ ПОДАТОЦИ
ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ДРЖАВАТА
м-р Илија Јованов
Апстракт
Живееме во модерна ера, доба на многубројни информации и податоци. Тие се
насекаде околу нас. Дел од нив се достапни и лесно читливи, други, пак, не се достапни за
секој корисник. Нивното толкување, анализирање и употреба бара посебен начин на
откривање на нивната содржина. Собирањето на критични оперативни разузнавачки
информации е и наука и уметност. Како процес, разузнавањето е креирано за поддршка на
лице или организација. Тоа е дизајнирано на начин да им помогне на носителите на одлуки,
планери, оператори, како и на други безбедносно-разузнавачки организации. Разузнавањето
е бескорисно ако е неточно или доколку прибраните информации се прикажани во
неупотреблив формат во моментот кога е тоа потребно. Императив на самиот разузнавачки
процес е организацијата на разузнавањето да е поставена на начин кој е јасен и разбирлив за
субјектите од кои се побаруваат и очекуваат информации. Сето ова е од непроценливо
значење за безбедноста и стабилноста на државата.
Клучни зборови: разузнавање, безбедносен систем, разузнавачки податоци,
разузнавачки активности.
ВОВЕД
Влошувањето на безбедносната состојба и порастот на активностите на
организираните криминални групи во повеќе држави од светот - го доведоа чувството за
лична безбедност кај подинецот, на најниско ниво во историјата на човештвото.
Воопшто не е едноставно да се даде јасна, прецизна и точно утврдена дефиниција за
самиот поим разузнавање. Дефинирањето на разузнавањето во секое истражувaње
предизвикува одредени потешкотии и проблеми. Сепак, при дефинирање на овој поим мора
да се тргне од повеќето компоненти кои ја сочинуваат самата суштина на разузнавањето.
Борбата против криминалитетот е напорна, тешка и сложена, како што е тежок и
сложен и самиот овој облик на социјално-патолошко однесување, кое покажува
константност и закономерност во начинот на настанувањето и натамошното опстојување во
општествените односи, каде што и неговите корени треба да се бараат (во бројните
противречности и тешкотии во развојот на секое организирано општество). 11
Потребата од разузнавање ја наметнува самата оперативна активност да се добијат
информации за одреден настан, тие информации да се доведат во корелација со други и ноз
процесот на разузнавачка анализа да се добијат разузнавачки информации кои ќе говорат за
настанот во целост. Собраните информации не се разузнавање додека не се проценат и
анализираат.12

11
12

Ангелески, М., Вовед во криминалистика, Скопје, 2007, стр.301.
Димовски, З., Тероризам, Графотранс, Скопје, 2007, стр.173.
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Задачи на современото разузнавање се: прибирање на информации, пребарување низ
добиените необработени податоци, составување на информации и податоци, извлекување на
правилни заклучоци и пренесување на истите до раководството.13
Исполнувајќи ги наведените задачи разузнавањето ја исполнува својата основна
функција, а тоа е добивање на квалитетни, навремени и веродостојни информации. Само на
овој начин, разузнавањето ќе може да обезбеди соодветен одговор во борбата против
современиот тероризам.
1. ПОИМ ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
Многу од истражувачите кои се занимаваат со оваа проблематика, разузнавањето го
дефинираат како тајна активност и притоа прават изедначување на термините разузнавање и
шпионажа. Меѓутоа, „разузнавањето е поширок и поприфатлив поим од шпионажата,
бидејќи ги опфаќа сите нејзини елементи, вклучувајќи го и процесот на обработка (анализа)
на собраните информации добиени од легалните и илегалните извори (шпионажата).“14
Од ова, пак, произлегува дека шпионажата е само составен дел од процесот на
разузнавање, односно таа претставува само еден од начините со чија помош се доаѓа до
информации и податоци кои се од значење за државата која ја организира разузнавачката
дејност.
Кинескиот војсководец и теоретичар Сун Цу уште во VI век пред нашата ера, пишува
дека: „Предзнаењето не може да се стекне од духови или призраци, не може да се заклуќи од
некои природни феномени или да се изведе од некои постапки на небото, туку мора да биде
стекнато од луѓето. До него се доѓа врз основа на воените примери или по пат на пресметки.
Предвидувањето се изведува врз основа на податоците што доаѓаат од оние кои добро ги
познаваат можностите на непријателот, бидејќи тоа е знаење за состојбата во која се наоѓа
непријателот.“15
На основно ниво разузнавањето може да биде дефинирано како процесирана
информација или, пак, како знаење и анализа осмислени за да помогнат акција. 16 Според
Random House Dictionary, под поимот разузнавање се подразбира „собирање на тајни
информации; информации за противникот или за потенцијален противник“.17 Слично на тоа,
поимот „разузнавање“ се дефинира и како „информација која е собрана, споредена и
анализирана и од која е извлечен заклучок кој претставува одговор на претходните барања на
крајните корисници“.18
Според Центарот за демократска контрола на вооружените сили во Женева
(DCAF), разузнавањето се однесува на свеста и разбирањето на државата за нејзиното
стратешко опкружување стекнато преку собирање и анализа на тајни и достапни
информации.
Покрај ова, разузнавањето, исто така, може да означува:
- организации кои произведуваат такво знаење;
- активности што ги извршуваат тие организации;
- организационите процеси кои ги насочуваат овие активности; и
13

Polmer, N. & Allen. B.T., Encyclopedia of Espionage, Gramercy Books, New York, 1997, p.211.
Буџакоски, С., Разузнавање (второ издание), Коста Абраш Охрид, Скопје, 2014, стр.31.
15
Сун Цу, Уметноста на војувањето, Ѓурѓа, Скопје, 2012, стр.75.
16
Graeme R. Newman & Ronald V. Clarke, Policijska dejavnost proti terorizmu, Fakulteta za varnostne vede,
Ljubljana, 2010, стр.48.
17
Наведено според: Adams J., Exploring the Frontiers of Espionage, Pimliko, London, 1995, p.XXVII.
18
Polmer, N. & Allen. B.T., Encyclopedia of Espionage, Gramercy Books, New York, 1997, p.XVIII.
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призводот кој произлегува од овие активности.19
Најчеста грешка е што на разузнавањето се гледа како синоним со „информација“.
Информација не е разузнавање. Оперативците на терен генерално собираат информации (или
податоци). И покрај многу дефиниции за „разузнавањето“, наједноставното и најасното од
сите е: „информација + анализа = разузнавање“. Гореспоменатата формула ја објаснува
разликата помеѓу собрана информација и произведено разузнавање. Според тоа, без анализа,
не постои разузнавање. Разузнавањето не е тоа што е собрано; туку тоа што е произведено
откога собраниот податок е проценет и анализиран.20
Разузнавањето можеме да го дефинираме како: „организирано собирање доверливи
податоци и информации за други земји (нивна анализа, систематизирање и доставување) со
помош на тајни и недозволени средства и методи, наменети за политички цели на државата
која организира таква дејност поради заштита на безбедноста на својата земја и нанесување
штета на интересите, политиката и безбедноста на други држави.“21
-

2. ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА РАЗУЗНАВАЧКИ ПОДАТОЦИ
Постапката за добивање на разузнавачки податоци се заснова врз неколку основни
принципи. Тие се: целенасоченост, активност, постојаност, тајност и комплексно користење
на сили и средства за добивање на информации.22
Принципот на целенасоченост означува процес на определување задачи и објекти што
се од интерес на разузнавањето, нивно спроведување според единствен (централен) план и
решавање на основните задачи од страна на органите за разузнавање.
Принципот на активност значи дека сите служби на безбедносно-разузнавачкиот
систем на една држава се активни во процесот на добивање на информации што се
оригинални, актуелни и вредни за државата која ја спроведува таа дејност.
Принципот на постојаност го означува постојаниот, непрекинатиот, карактер во
процесот за добивање податоци и информации и независност на овие дејствија од време,
место, територија и од било какви внатрешни услови и околности во земјата кадешто се
преземаат. Доколку има промена на околностите во земјата кадешто се презема процесот за
добивање на податоци и информации, според овој принцип на активност, не се менуваат
задачите, туку се менуваат начините, средствата и методите за добивање на податоците и
информациите.
Принципот на тајност се однесува на неопходната тајност во спроведувањето на
процесот на добивање податоци со користење на специјална методологија и процес на
подготовка и добивање информации. Реализирањето на овој принцип на разузнавањето му
наложува да ја зголеми безбедноста на органите во процесот за добивање информации.
Тајното спроведување на процесот за добивање податоци од страна на разузнавањето и
контраразузнавањето значи недостапност до средствата, методите и технологијата на оваа
дејност за трети лица.
Комплексното користење на сили и средства за добивање на информации значи
употребување на целокупните можности со кои располагаат разузнавачките и
контраразузнавачките служби.
Види: DCAF, http://www.dcaf.ch.
Ибраими, М. и Ачкоски, Ј., Современи трендови на разузнавањето во борбата против тероризмот, Зборник
на трудови од Научно-стручна конференција „MILCON ’12“, Скопје, 2012, стр.159-165.
21
Буџакоски, С., Разузнавање (второ издание), Коста Абраш Охрид, Скопје, 2014, стр.31.
22
Пошироко за овие принципи види кај: Буџакоски, С., Разузнавање (второ издание), Коста Абраш Охрид,
Скопје, 2014, стр.97-98.
19
20
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3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА РАЗУЗНАВАЧКИТЕ АКТИВНОСТИ
Од претходно изнесеното, можеме да констатираме дека предмет на разузнавачката
работа е обезбедување на податоци. Истите, можат да се поделат според неколку
критериуми.
Како предмет на разузнавачката работа, податоците според формата можат да се
поделат на: изворни и разузнавачки податоци, во потесна смисла на зборот. Изворни
податоци се такви извештаи со безбедносно-интересна содржина што разузнавачката служба
само ги презела, но сѐ уште не ги обработила со информатичко-аналитички методи.
Разузнавачките податоци, во потесна смисла, се оценети и протолкувани (анализирани)
податоци, што можат да се користат за остварување на одредени цели, т.е. витачни интереси
на државата. Со право се смета дека овие податоци претставуваат индикатори на
безбедносните појави.23
Според содржината и формата, разузнавачките податоци може да се поделат на:
потполни и непотполни, а според времето на собирање и доставување на: благовремени и
задоцнети. Благовремен е оној податок што е оперативно употреблив, т.е. што овозможува
навреме да се преземат соодветни мерки. Задоцнетите податоци немаат таква вредност, но
некое прашање во врска со состојбата и активноста на противникот може да се реши.24
Гледано од аспект на фактите што ги сочинуваат разузнавачките податоци, (истите –
моја заб.) можеме да ги поделиме на:
- политички податоци (за политиката на конкретна земја, внатрешно-политичките
односи, ефикасност на државната упава, меѓуетничките односи, антагонизмите,
социјалната состојба, национален и верски состав, густина и дистрибуција на
населението, миграции, природен прираст итн.);
- воени и географско-топографски податоци (за природни и вештачки објекти,
проодност на ридско-планинското земјиште, квалитет на патна и железничка
инфраструктура, електрифицираност и ПТТ покриеност, клима, бројна состојба,
структура и бројност на армијата, наоружувањето, мобилизациски планови итн.);
- економки податоци (за доходот, инфлацијата, државните стокови резерви, порастот
или падот на призводството, ликвидноста, банкарскиот систем итн.);
- научно-технолошки податоци (за достигнувањата во областа на науката, талентирани
поединци);
- биографски податоци за одредени лица (за познати политичари, аналитичари,
социјално потекло, фамилијарни односи, образование, здравствена состојба,
фамилијарна анамнеза, карактеристични слабости, мани итн.).25
Разузнавањето се однесува на свеста и разбирањето на државата за нејзиното
стратешко опкружување стекнато преку собирање и анализа на тајни и достапни
информации.
Целите на службите за разузнавање се да:
- обезбедуваат анализа во области кои се однесуваат на националната безбедност;
- даваат рано предупредување за претстојни кризи;
- му служат на националното и меѓународното управување со кризи со тоа што
помагаат да се откријат намерите на постојните или потенцијалните противници;

23

Ibid.
Ibid, стр.137-138.
25
Буџакоски, С., Разузнавање (второ издание), Коста Абраш Охрид, Скопје, 2014, стр.138.
24
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информираат за национално планирање на одбраната и военита операции;
ги штитат тајните, како на своите извори и активности, така на оние од другите
државни агенции; и
може да делуваат тајно за да се влијае врз резултатот од настаните во полза на
националните интереси.

ЗАКЛУЧОК
Со добро поставен безбедносно-разузнавачки систем и со примена на соодветни
методи, може во голема мера да се влијае на откривање и елиминирање на опасностите и
заканите по системот на националната безбедност.
Во функија на заштита на државната безбедност, се употребуваат многубројни
средства од страна на службите за безбедност и разузнавање, кои всушност се нивните
извори за сознанија, а за чие користење и употреба се применува основното правило –
тајноста, односно конспиративноста.
Од круцијално значење за мирот, стабилноста, безбедноста, одбраната и нормалното
функционирање на демократијата и органите на државата е обезбедувањето на адекватен
одговор во насока на откривање и спречување на било какви дејствија на поединци или
организирани групи кои дејствуваат во насока на нивно повредување и загрозување.
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СУШТИНСКИ ОБЕЛЕЖЈА НА БЕЗБЕДНОСНАТА СТРАТЕГИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРЕПОРАКИ ЗА НЕЈЗИНО ПОДОБРУВАЊЕ
Стефан Тодевски
ВОВЕД
Денешниот современ свет се карактеризира со брзи, комплексни и динамични
промени и се соочува со нови асиметрични закани и ризици кои се во пораст како:
тероризмот, транснационалниот организиран криминал, војна од четврта генерација,
пролиферацијата на оружје за масовно уништување, верски радикализам и екстремизам,
илегална миграција, нестабилни и нефункционални држави и компјутерски (сајбер) напади.
Предизвиците како енергетската зависност и климатските промени, исто така може да имаат
негативно влијание на националната и меѓународната безбедност. Земајќи ги предвид
димензиите на современите закани и ризици, глобалниот пристап и соработката со ООН,
НАТО, ЕУ и ОБСЕ се неопходен инструмент за успешно справување со истите. НАТО и ЕУ
се клучните фактори за одржување и зајакнување на регионалната безбедност, стабилност и
просперитет. Политиката на “отворени врати” на НАТО и на ЕУ за проширување со земјите
од Западен Балкан придонесе за позитивен развој на регионалната безбедност. Предизвикот
за членство во НАТО и во ЕУ се силни мотивирачки фактори за сеопфатни национални
реформи. Стратегиското безбедносно опкружување на Република Македонија значително се
промени и се подобри во последните неколку години. Демократските промени во земјите од
ЈИЕ и поддршката на НАТО и на ЕУ имаат зголемено влијание во евроатлантските. Овие
позитивни промени ја креираат современата политичка и безбедносна сцена во Западен
Балкан, каде мирот, соработката, економскиот и демократскиот развој помеѓу државите
видливо се подобруваат и придонесуваат за напредокот на целиот регион, а воедно и за
напредок на Република Македонија. Република Македонија не се соочува со директна
конвенционална закана по националната безбедност, но истата не може да се исклучи.
Состојбите и процесите во поширокото и поблиското опкружување ја соочуваат со
современите безбедносни закани и ризици. Република Македонија се соочува со следните
видови закани и ризици по националната безбедност: тероризмот, со кој се загрозуваат
мирот, безбедноста, интересите на земјата и на светот, а претставува и реална закана за
персоналот распореден во меѓународни мисии, транснационалниот организиран криминал во
сите форми, корупција и злоупотреба на стратегиските материјали и технологии со двојна
намена, пролиферација и употреба на оружје за масовно уништување претставува закана на
глобално ниво со најголеми последици и штетни ефекти, регионални конфликти и кризи,
манифестации на радикален национализам и екстремизам, етничка и верска нетрпеливост,
поседување големи количини нелегално мало и лесно оружје и муниција, недозволени
активности на странски разузнавачки служби, компјутерски криминал и загрозување на
информатичките системи и технологии, природни непогоди и техничко–технолошки
(индустриски) несреќи од поголем обем, епидемии, деградација и уништување на животната
средина и на еколошките потенцијали, внатрешни економсксоцијални проблеми, економски
криминал, сиромаштија, невработеност.
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ИНТЕРЕСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Интересите на Република Македонија се засновани врз долгорочните потреби на македонското општество кои се пресудни за животот и безбедноста на граѓаните, но и за
стабилноста, функционирањето и континуитетот на државата.
Интересите произлегуваат од највисоките темелни вредности утврдени со Уставот на
Република Македонија во кои, во основа спаѓаат:
• Основните слободи и права;
• Заштитата на сопственоста, слободата на пазарот и претприемништвото,
хуманизмот, социјалната правда и солидарноста;
• Гарантирањето, унапредувањето и развојот на локалната самоуправа и
• Заштитата и унапредувањето на животната средина.
Траен интерес на Република Македонија е зачувување и унапредување на нејзиниот државен
идентитет со слободно изразување на етничкиот идентитет на сите граѓани на Република
Македонија, како и заштита на независноста и територијалниот интегритет.
Витални интереси со кои се унапредува безбедносната состојба и со кои се создаваат услови
за подобар живот на граѓаните и функционирање на државата и општеството, се:
• Заштита и унапредување на мирот и безбедноста, животот, здравјето, имотот и
лична- та безбедност на граѓаните на Република Македонија;
• Развој на мултиетничко општество засновано врз меѓусебна доверба, заеднички
напо- ри и стремеж на сите етнички заедници за стабилност и сестран напредок на
државата; - економски развој заснован врз принципите на пазарната економија,
приватната сопс- твеност, постојано унапредување на животниот стандард и
квалитетот на животот, како и заштита на виталната инфраструктура и ресурси на
Република Македонија;
• Заштита и унапредување на демократските основи на правната држава политички плурализам, парламентарна демократија, поделба на власта и
демократски и фер избори, владеење на правото, доследно почитување на
човековите права и слободи, како и правата и слободите на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедници и постојано одржување и унапредување на вкупната
внатрешна безбедност на општеството и државата;
• Политичко-одбранбена интеграција во НАТО, политичка, економска и
безбедносна интеграција во Европската унија, како и во другите системи за
колективна безбедност.
Важни интереси за Република Македонија, кои се предуслови за креирање и
остварување на трајниот и виталните интереси на Република Македонија, се:
• Изградба и развој на сите форми на соработка со соседите, а во интерес на мирот,
без- бедноста и развојот на Република Македонија и нејзините соседи;
• Сопствен придонес за зачувување и унапредување на мирот и стабилноста во
Југои- сточна Европа (ЈИЕ) заради зајакнување на зоната на демократијата,
безбедноста и просперитетот на сите земји во регионот;
• Учество во изградбата на мирот и стабилноста во регионот, Европа и светот, како
и превенција и изградба на инструменти за рано предупредување на тензиите и
кризите, со цел навремено и ефикасно решавање по мирен пат;
• Зачувување и напредок на меѓународниот поредок заснован врз праведност,
взаемно почитување на меѓународниот поредок втемелен во меѓународното право,
како и политич- ка и економска рамноправност на државите;
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•

Обезбедување на услови и унапредување на внатрешно-политичката стабилност и
можности заради еднакво право на учество кое во себе треба да содржи и
општоприфатен консензус во врска со прашањата од траен, витален и важен
интерес на земјата;
• Создавање услови за унапредување на безбедносната култура;
• Изградба на праведна, социјална држава со еднакви можности за сите граѓани без
оглед на нивната полова, расна, верска, политичка, социјална, културна и друга
припадност;
• создавање услови за изградба на општество со комуникации и односи со кои ќе се
развиваат заедничките вредности и култура на живеењето, особено кај младата
генерација, во духот на толеранцијата, негување на демократските вредности и
почитување на личниот интегритет, втемелени во европската демократска
традиција, без оглед на етничката, верска или друга припадност и
• зачувување и заштита на животната средина во државата во соработка со
поширокото опкружување.
Република Македонија своите интереси ќе ги остварува со доследно почитување на
човековите права и слободи, демократските принципи и почитување на меѓународното
право, што од своја страна, ќе овозможи решавање на споровите по мирен пат, унапредување
на мирот и стабилноста и јакнење на угледот на Република Македонија во демократскиот
свет. Во рамките на демократските норми и принципи и почитувањето на меѓународното
право, Република Македонија е подготвена да учествува во превенцијата и решавањето на
кризи сама и во соработка со меѓународната заедница. Република Македонија е подготвена
во рамките на меѓународното право сама, но и по своја одлука, во соработка со партнерите и
пријателите, а заради заштита на нејзините интереси, да ги преземе сите мерки и да ги
ангажира сите ресурси. Заради заштита на нејзиниот траен интерес и во согласност со
меѓународното право и Повелбата на Обединетите нации, Република Македонија е
подготвена да употреби и вооружена сила. За реализација на своите национални интереси,
Република Македонија ќе води безбедносна политика и ќе го усоврши безбедносниот систем,
кој ќе биде способен, ефикасен и кредибилен да одговори на безбедносните предизвици на
овој век, да решава кризи внатре, да помогне во решавањето на кризите во регионот и
пошироко.
БЕЗБЕДНОСНО ОПКРУЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Со распаѓањето на земјите од поранешниот социјалистички блок, се појавија држави и
региони во кои се присутни социјални деструкции и нестабилни демократски структури и
институции. Тоа се, пред се, екстремниот национализам, етничките, расните и други
ксенофобии и предрасуди, кои се манифестирани до крајни граници на омраза и употреба на
насилство, а за последица ја имаат разрушената инфраструктура и многуте човечки жртви.
Безбедносната состојба се одликува со динамичен, адаптивен развој на државите на новите
состојби на соработка, односно на предизвикот да се најдат себеси во новиот поре док, при
што меѓународната заедница и нејзините институции понекогаш се соочуваат со рецидентни,
а понекогаш со актуелни и непожелни воени, невоени и други ризици и опасности. Главна
црта на развојот на европската безбедност е оформување на безбедносна средина заснована
врз кооперативни односи и заемно координирани активности од областа на безбедноста,
одржувањето на стабилноста, превенцијата и решавањето на кризи, политичката,
економската и другите области, изразени и насочени најмногу преку водеач ката улога на
НАТО во креирањето на безбедносната политика и отворената врата за негово проширување.
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Земјите членки на Партнерството за мир (ПМ) и Евроатлантскиот парт- нерски совет
(ЕАПС), процес и механизми предводени од НАТО континуирано дејствува- ат на
проширување на зоната на демократијата и стабилноста во Европа. Република Македонија е
активен партиципент и членка во овие односи кои силно ги поддржува. Развојот на
европскиот безбедносен и одбранбен идентитет и одбранбената политика, кои се
комплементарни и засновани врз трајната соработка со НАТО, дејствува за иста цел. На ова
дава поддршка и ОБСЕ, чија работа е најмногу фокусирана во областа на човековите и
малцинските права, развојот на демократијата и владеењето на правото. Организацијата на
Обединетите нации со зајакната улога и подобрени механизми и инструменти за дејствување
и натаму останува најширока рамка и основа за однесувањето на државите во нивната
меѓународна соработка, заснована врз меѓународното право, вклучувајќи го и правото на
одбрана на државата, сама и/или здружена во колективните системи за безбедност и одбрана.
Трендот на се поголема економска и информатичка поврзаност во едно големо светско
семејство, на државите им овозможува вклучување во економските текови, каде што се
повеќе се оди на слободни трговски односи, единственост и усогласеност на царинските и
други стапки, процедури и аранжмани за слободен проток на луѓе, материјални добра и
капитал. Се ова за секоја држава претставува отворена можност да се вклучи во ваквото
опкружување. Југоисточна Европа и покрај напредокот на безбедносната состојба и натаму е
регион каде што се уште постојат закани по безбедноста, чии корени се во политичкиот
екстремизам, екстремниот национализам, верската и расната нетрпеливост, што заедно со
постоењето на слаби државни институции и непостоење на владеење на правото во некои
држави и региони, како и транснационалните опасности, претставуваат основа за висок
степен на ризици и опасности по Република Македонија, земјите во регионот и Европа.
Посебна закана и извор на нестабилност е присуството на огромни количини на илегално
оружје, од што не е имуна ни Република Македонија. Непосредното опкружување на
Република Македонија е дел од нејзините проблеми, но и дел од нејзините предности, имајќи
предвид дека една земја е членка на ЕУ и НАТО, една поканета за членство во НАТО, а една
членка на ПМ и кандидат за членство во НАТО. Република Македонија е во централниот дел
на ЈИЕ и претставува природна и географска крстосница меѓу Европа, Азија и Африка, што е
од големо значење 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. И покрај сите напори за заштита на
границата и елиминирање на овие закани, Република Македонија е свесна дека не може сама
да ги реши транснационалните опасности без помош и соработка со своите соседи и
меѓународната заедница. Република Македонија припаѓа на помалите европски земји со
лимитирани ресурси и недостиг на одредени енергенси и други стратегиски материјали.
Република Македонија се уште ја зацврстува и унапредува демократската основа и
институциите. И покрај ова, Република Македонија перманентно создава безбедносно
опкружување и услови за модерно цивилно општество, како и за трансформација и развој на
економијата, притоа водејќи сметка за социјалната димензија и заштитата и унапредувањето
на животната средина. Основите на напредокот и развојот, Република Македонија трајно ги
гледа во нејзините граѓани и нивната решеност за изградба на демократско општество и
држава, заедно со потенцијалот што го има во високото образованието на своите граѓани и
високото ниво на квалификувана и стручна работна сила. Република Македонија е цврсто
решена да ги реализира своите интереси и да создава безбедносно опкружување со активно и
континуирано учество во меѓународната заедница и меѓународните односи. Република
Македонија е свесна дека новото опкружување нуди многу можности, но и многу нови
предизвици, ризици и опасности. Затоа, новите предизвици, ризици и опасности бараат нови
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одговори, кои и покрај напорите на Република Македонија, се единствено можни во
соработка и со помош на сите земји од регионот, Европа и светот. Република Македонија се
определува дека остварувањето на своите национални интереси и подобрувањето на
сопствената безбедност не може да биде на и за сметка на слабеењето на безбедноста на
другите држави.
СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ НА БЕЗБЕДНОСНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Според Националната концепција за безбедност и одбрана на Република Македонија,
интересите на државата се темелат врз ,,долгорочните потреби на македонското општество
кои се пресудни за животот и безбедноста на граѓаните, но и за стабилноста,
функционирањето и континуитетот на државата“, се истакнува во документот. Интересите
произлегуваат од највиските темелни вредности утврдени со Уставот на Република
Македонија, во кои, во основа, спаѓаат:
• Основните слободи и права на човекот и граѓанинот, слободното изразување на
нацио- налната припадност, демократијата, владеењето на правото и почитувањето на
општоприфатените меѓународни норми;
• Интегрирањето и правичната застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите
заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа;
• Заштита на сопственоста, слободата на пазарот и претпри- емништвото, хуманизмот,
социјалната правда и солидарност;
• Унапредувањето и развојот на локалната самоуправа и
• Заштитата и унапредувањето на животната средина.
Оттука, траен интерес (темелен), суштествен за опстанокот на државата е
зачувувањето и унапредувањето на нејзиниот државен идентитет со слободно изразување на
етничкиот идентитет на сите граѓани на Република Македонија, како и заштита на
независноста и територијалниот интегритет. Витални интереси на Република Македонија со
кои се унапредува безбедносната состојба и со кои се создаваат услови за подобар живот на
граѓаните и функционирањето на државата и општеството се:
• Заштита и унапредување на мирот и безбедноста, животот, здравјето, имотот и
личната безбедност на граѓаните на Република Македонија;
• Развој на мултиетничкото општество засновано врз меѓусебна доверба, заеднички
напори и стремеж на сите етнички заедници за стабилност и сестран напредок на
државата;
• Економски развој заснован врз принципите на пазарната економија, приватната
сопственост, како и заштита на виталната инфраструктура и ресурси на Република
Македонија;
• Заштита и унапредување на демократските основи на правната државата политички
плурализам, параламентарна демократија, поделба на власта и демократски и фер
избори, владеење на правото, доследно почитување на човековите права и слободи,
како и правата и слободите на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници и постојано
одржување и унапредување на вкупната внатрешна безбедност на општеството и
државата;
• Политичко-одбранбена интеграција во НАТО, политичка, економска и безбедносна
интеграција во Европската Унија, како и во другите системи за колективна
безбедност.
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Како важни интереси за Република Македонија, кои се предуслови за креирање и
остварување на трајниот мир и виталните интереси на Република Македонија, во
Концепцијата се наведуваат:
• Изградба и развој на сите форми на соработка со соседите, а во интерес на мирот,
безбедноста и развојот на Република Македонија и нејзините соседи;
• Сопствен придонес за зачувување и унапредување на мирот и стабилноста во
Југоисточна Европа заради зајакнување на зоната на демократијата, безбедноста и
просперитетот на сите земји во регионот;
• Учество во изградба на мирот и стабилноста во регионот, Европа и светот, како и
превен- ција и изградба на инструментите за рано предупредување на тензиите и
кризите, со целнавремено и ефикасно решавање по мирен пат;
• Зачувување и напредок на меѓународ- ниот поредок заснован врз праведност, заемно
почитување на меѓународниот поредок втемелен во меѓународното право, како и
политичка и економска рамноправност на држа- вите;
• Обезбедување услови и унапредување на внатрешно политичката стабилност и
можности заради еднакво право на учество кое во себе треба да содржи и
општоприфатен консензус во врска со прашањето од траен, витален и важен интерес
на земјата;
• Создавање услови за унапредување на безбедносната култура;
• Изградба на праведна, социјална држава со еднакви можнoсти за сите граѓани без
оглед на нивната полова, расна, верска, политичка, социјална, културна и друга
припадност;
• Создавање услови за изградба на општество со комуникации и односи со кои ќе се
развиваат заеднички вредности и култура на живеењето, особено кај младата
генерација, во духот на толеранцијата, негувањето на демократските вредности и
почитувањето на личниот интегритет, втемелен во европската демократска традиција,
без оглед на етничката, верската или друга припадност и Зачувување и заштита на
животната средина во државата во соработка со поширокото опкружување.
Во Концепцијата за национална безбедност и одбрана на Република Македонија се
нагласува дека таа ќе ги остварува, со доследно почитување на човековите права и слободи,
демократските принципи и почитување на меѓународното право, што, од своја страна, ќе
овозможи решавање на споровите по мирен пат, унапредување на мирот и стабилноста и
јакнење на угледот на Република Македонија во демократскиот свет. Во рамките на
демократските норми и принципи и почитувањето на меѓународното право, Република
Македонија е подготвена да учествува во превенцијата и решавањето на кризи сама и во
соработка со меѓународната заедница. Понатаму, Република Македонија е подготвена во
рамките на меѓународното право сама, но и по своја одлука, во соработка со партнерите и
пријателите, а заради зашти- та на нејзините интереси, да ги преземе сите мерки и да ги
ангажира сите ресурси, заради заштита на нејзиниот траен интерес и во согласност со
меѓународното право и Повелбата на Обединетите нации, Република Македонија води
соодветна безбедносна политика и го усовршува безбедносниот систем, кој треба да биде
способен, ефикасен и кредибилен да одговори на безбедносните предизвици на овој век, да
решава кризи внатре, да помогне во решавањето на кризите во регионот и пошироко, се вели
во Концепцијата.
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РИЗИЦИ И ЗАКАНИ ПО БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За прв пат во Република Македонија процената на ризиците и закaните по
националната безбедност беше јавно публикувана во Стратегијата за одбрана на Република
Македонија од 1998 година. Во овој документ се оперираше со термините опасности и
извори на загрозување. Додека во Националната концепција за безбедност и одбрана од 2003
година се употребуваат поимите ризиците и заканите по националната безбедност.
Карактеристично е што до објавувањето на овие стратегиски документи беа правени процени
на заканите за потребите на одбраната, меѓутоа овие процени не беа изнесувани јавно. Потоа
Република Македонија направи јавна процена на ризиците и заканите. Во законот за
управување со кризи од 2004 година е дадена дефиниција на ,,ризиците и опасностите“ по
националната безбедност и поимот ,,загрозеност на безбедноста на Републиката“. Подетална
процена на ризиците и зака- ните по националната безбедност е направена во Стратегискиот
одбранбен преглед во 2004 година. Во понатамошниот дел ќе се задржам на подетална
анализа на ризиците и заканите по националната безбедност дефинирани во овие стратегиски
документи на државата. Иако на долг рок, не постои опасност од конвенционална војна во
Европа, распаѓањето на биполарниот свет, рецидивите и последиците од распаѓањето на
одделни поранешни социјалистички држави, негативните последици од глобализацијата,
националната, верската, големодржавната и територијалната конфронтација се потенцијални
и реални ризици и опасности кои можат да доведат до кризи и конфликти, се вели во
Националната концепција за безбедност и одбрана.
Во ризици и опасности по безбедноста на Република Македонија спаѓаат:
• 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, како и
последиците од употребата на средствата за масовно уништување;
• Поседувањето на големи количини илегално оружје.
Транзициските проблеми, како што се:
• Корупцијата, урбаниот тероризам, тешкиот криминал, вклучувајќи уцени,
рекламирање, 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;
• Активностите на странските специјални служби насочени кон влошување на безбедносната состојба, со тоа и забавување на демократските и интегративните процеси,
особено на 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 узвоз 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 особено во делот на личните податоци на граѓаните, деловната, службената и државната тајна и Деградација и уништувањето на животната средина.
Подетална процена на заканите, ризиците и опасностите од становиште на одбраната
е направена во Стратегискиот одбранбен преглед изработен во Министерството за одбрана, а
одобрен од страна на Собранието на РМ во 2004 година. Карактеристично е што во овој
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документ се наведуваат и заканите по безбедноста, што не е случај со Концепцијата која
оперира со поимите ризици и опасности. И во овој документ се констатира дека ,,РМ на
подолг рок не е веќе под закана на конвенционална војна“. Но, сепак, се нагласува дека во
Европа постојат нови предизвици и закани за мирот и меѓународната стабилност, предизвикани од распаѓањето на биполарниот свет, рецидивите и последиците од распаѓањето од
одделни поранешни со- цијалистички држави, негативните последици од глобали- зацијата,
националната, верската, големодржавната и територијалната конфронтација. Република
Македонија не е имуна на ова и сега и во иднина ќе биде исправена пред товарот на
безбедносните и одбранбени барања. На среден рок (од три до пет години) е очекувано со
сличен интензитет, но и со постепено опаѓање да постојат заканите, ризиците и опасностите
предизвикани од екстремниот национализам, расна и верска нетрпеливост, тероризмот и
организираниот криминал, како и од импликациите од состојбата од непосредното
опкружување на РМ. Ова значи дека АРМ ќе треба да ги развива ,,вештините за помош на
внатрешната безбедност, борбата против тероризмот и другите вооружени инциденти“, се
вели во документот. Обезбедувањето на границата и натаму ќе биде едно од главните
прашања сè додека регионалната гранична безбедност не е на соодветно ниво, АРМ ќе мора
да биде подготвена и способна во ова да ѝ помага на полицијата, ако ситуацијата се влоши.
Критичен момент и можност за подрастично зголемување за безбедноста на Република
Македонија е и очекуваната интеграција во НАТО, што ќе обезбеди дополнителен имплус за
побрза релизација на вака зацртаните реформи во безбедносниот и одбранбениот систем. Не
се очекува зголемување на интензитетот на другите неконвенционални и асиметрични
закани. На долг рок (од пет до десет години и натаму) се очекува понатамошно опаѓање на
заканите, ризиците и опасностите предизвикани од екстремниот национализам, рас- ната и
верска нетрпеливост, тероризмот и организираниот криминал, како и од импликациите од
состојбата во непосредното опкружување во Република Македонија. Сепак, АРМ и натаму
треба да ги одржува и да располага со соодветни капацитети за справување со овие закани и
да дава помош на силите на полицијата, но само ако тие побараат помош и поддршка,
регулирана со закон и други нормативно-правни акти и процедури. На подолг рок (десет
години и натаму) останува ризикот од конвенционални закани и од минимални други
неконвенционални и асиметрични за- кани, ризици и опасности. Процената на заканите,
ризиците и опасностите субли- марно и по степен на интензитет е дадена во следниов
преглед. Овие закани се поставени во безбедносниот сектор како целина. Од безбедносниот
систем се очекува да ги сочува способностите за да се справи со најсериозните и опасни
закани. Безбедносната проценка претставува прв и основен чекор во планирање на
безбедносните мерки и во поставу вање организациски структури кои треба да ја спроведат
пропишаната безбедносна политика. Преку погоре утврдените конкретни безбедносни
ризици и закани, воедно дефинираните носители на безбедносното загрозување, а потоа
доаѓање до капацитетите за спротивставување на загрозувањата по Република Македонија,
треба да се дојде до квалитетна безбедносна проценка од која зависи ефикасноста на
безбедносниот систем и имплементацијата на безбедносната политика. Следењето и
проценката на безбедносните појави се основна претпоставка за успешно владеење со
безбедносната состојба, како и за ангажи- рање на капацитетите во насока на реализација на
поставените безбедносни цели во политиката. При изработката на безбедносните проценки е
потребно да се обезбеди единствена методологија за изработка на проценки, затоа што таа е
неопходен услов за еднообразна работа на институциите во безбедносниот систем.
Поседувањето на методологија за изработка на безбедносни проценки е посебно значајно за
високобирокра- тизираните институции, затоа што тие мора да остварат највисок степен на
единствено дејствување. Единственото дејствување на безбедносните институции на целата
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територија не е можно да се оствари без единствен став по клучните безбедносни прашања
кои се дел од безбедносната политика, односно единствена оцена за безбедноста и за мерките
кои треба да се преземат за да се одговори на конкретното безбедносно прашање. Треба да се
има предвид единствена методологија и структура на изработка на безбедносна проценка во
голем број институции. Може да се заклучи дека структурата на безбедносните проценки, со
одредени разлики од институција до институција, треба да ја сочинуваат следните елементи:
општ концепт на безбедносна проценка, анализа на состојбата за релевантна безбедносна
појава, утврдување состојба на безбедноста, донесување заклучоци со оцена на
безбедносната состојба, прогноза за движењето на состојбата на безбедноста и донесување
безбедносни задачи. За да имаат усогласен став за безбедносната политика, креаторите треба
да ги имаат предвид ризиците и заканите со цел соодветно да реагираат, по што
безбедносната политика ќе се препушти на конкретните компоненти кои треба да ја
спроведуваат безбедносната политика на земјата.
ЗАКЛУЧОК
Како заклучок на овој есеј можам да кажам дека покрај воениот аспект на
безбедноста, аспектите на дипломатијата или политиката, општеството, животната средина,
енергијата и природните ресурси и економијата најчесто се наведуваат како клучни аспекти
на една безбедност на државата. Република Македонија од периодот на осамостојувањето
развива мултидисциплинарен систем на национална безбедност, кој низ формата на четирите
столба јасно ја дефинира определбата за сопствена, колективна и регионална безбедност и
одбрана, како и поддршката кон меѓународните операции. Во рамки на ваквите определби
сега не постои доминантна позиција на кој било од безбедносните сектори. Примената на
соодветни концепти за безбедност во Република Македонија е условена од безбедносните
предизвици со кои се соочува државата, како и од определени фактори кои придонесуваат за
успешното имплементирање на основните концепти во системот на безбедност е посебна
хипотеза која, исто така, се потврди преку документите кои ја градат безбедносната политика
на земјата. Затоа клучното прашање за вистински реформи на безбедносниот систем во
Македонија е прашањето за прифаќање на моделот за промени во концептот за национална
безбедност. Тоа, всушност, значи да се изгради: политички став во државата и државните
институции, политичка култура во однос на управување на безбедносниот сектор, јакнење на
концептот на интегрална безбедност во согласност со ризиците и заканите и безбедносната
политика, и измени во законодавството и безбедносната политика кои ќе ги акцептираат овие
ставови во Република Македонија. Анализите, проценките и очекувањата на безбедноста по
донесувањето на новите документи за безбедносната политика треба прецизно да го
редефинираат нивото на постоење на заканите за безбедноста на државата и нејзиното
население, како и нејзините одговори на овие закани. Преку нив треба да се детерминираат
активностите при спроведувањето на процесот за донесување одлуки, како и определување
приоритети на заканите за земјата. Успешноста во водењето на безбедносните процеси се
огледа во способноста за решавање на ризиците и заканите со минимална штета.
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ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕУ
Дијана Бибоска Мицеска
Европската Унија има институционална рамка што има цел да ги промовира нејзините
вредности,да ги унапреди нејзините цели,да им служи на нејзините интереси, на интересите
на нејзините граѓани и на интересите на земјите членки, и да обезбеди конзистезност
ефикасност и континуитет на нејзините политики и дејствување. Институции на унијата се:
- Европски парламент
- Европски совет
- Советот
- Европската комисија
- Судот на правдата на ЕУ
- Европската централна банка
- Ревизорскиот суд.
Секоја институција дејствува во рамките на ограничувањата на надлежностите
зададени во договорите и во согласност со процедурите,условите и целите пренесени на нив.
Институциите практикуваат заедничка отворена соработка.
Главните играчи во институционалниот систем на ЕУ се институциите на ЕУЕвропски парламент. Европскиот совет, Советот, Европската комисја, Судот на правдата на
ЕУ, Европската централна банка и Ревизорскиот суд. Понатамошните тела во
институционалниот систем на ЕУ се Европската инвестициска банка, Европскиот економски
и социјален комитет и Комитетот на регионите.
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ
Европскиот парламент ги претставува народите од земјите-членки на ЕУ. Од
стапувањето на Лисабонскиот договор во сила на 1ви декември 2009г, Евроскиот парламент
има 754 места. Како општо правило ,минималниот број на пратеничките места по земјачленка е шест, а максималниот е 96. Претседателот, подпретседателите и квесторите го
сочинуваат Бирото, кое е избрано од Парламентот со мандат од две и пол години. Едно друго
тело, Конференцијата на претседатели, исто така вклучува претставници од политичките
групи. Тоа е одговорно за организацијата на работа во Парламентот и за односите со другите
институции на ЕУ, како и за односите со институции надвор од Унијата.
Во обичната законодавна процедура Парламентот не само што може да предлага
амандмани на законите во сите читања, туку, исто така, со одредени ограичувања, може да
поттикне тие да бидат усвоени од Советот. Законодавството на Унијата не може да помине
без договор помеѓу Советот и Европскиот парламент. Исто така во процедурите на
донесување на одлуки , кога еден цел спектар одлуки ,може да бидат усвоени само ако се
поддржани од апсолутно мнозинство од сите членови на Парламентот. Конечно секое
гласање недоверба на Европската комисија не само што треба да биде поддржано од
мнозинството пратеници, туку исто така се бара една третина од гласови во полза на тоа.
Европскиот совет одлучил седиштето на Парламентот да биде во Стразбург, седниците да се
одржуваат во Стразбург и Брисел, средбите на политичките групи и комисии да се одржаваат
во Брисел во седмиците кога не заседава Парламентот, а Генералнот секретаријат на
Парламентот да биде со седиште во Луксембург.
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ЕВРОПСКИ СОВЕТ
Европскиот совет израсна од самитските конференции помеѓу лидерите на државите
или владите од земјите-членки на ЕУ.На самитот во Париз оджан во декември 1974 год беше
одлучено дека средбите треба да се одржуваат три пати годишно и да се опишат како
Европски совет. Оттогаш Европскиот совет стана независно тело на Европската Унија.
СОВЕТ
Советот е составен од претставници од владите на земјите-членки. Сите 27 земјичленки испраќаат по еден претставник- по правило, иако не е неопходно, секторски или
знаменик министер одговорен за прашањата што се разгледуваат. Важно е овие
претставници да имаат оваластувања да дејствуваат со обврзувачки последици за нивните
влади. Самиот факт дека владите може да бидат претставувани на различни начини
очигледно значи дека нема постојани членову на Советот, наместо тоа, претставниците
засседаваат на состаноците на Советот во девет различни состави, зависно од темите за кои
се дискутира: 1. Совет за општи работи и надворешни и внатрешни односи, 2. Економски и
финанскиски прашања, 3. Соработка на полињата на правото и внатрешните работи, 4.
Прашања за вработувањето, социјалната политика, здравјето и потрошувачите, 5.
Конкуренција, 6. Транспорт, телекомуникации и енергетика, 7. Земјоделство и рибарство, 8.
Животна средина и 9. Образование, млади и култура. Претседателствувањето на Советот - со
исклучок на Советот на министрите за надворешни работи, кој е предводен ид високиот
претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика - го одржуваат сите
земји-членки, кои ротираат на шест месеци. Редоследот по кој се одржува претседателството
се решава едногласно од страна на Советот.Претседателството се менува на 1ви јануари и на
1ви јули секоја година. Седиштето на Советот е во Брисел. Врвниот приоритет на Советот е
законодавството, кое таа го носи заедно со Параментот во процес на одлучување. Советот е
одговорен за склучување договори помеѓу ЕУ и земјите што не се членки, како и со
меѓународните организации. Работните процедури на советот се детално определени во
неговите процентуални правила. Активности на Советот: подготовка за состаноците на
Советот, состаноци на Советот и процедури за донесување одлуки.
ЕВРОПСКА КОМИСИЈА
Комисијата е предводена од претседател, кому му помагаат седум потпретседатели,
вклучувајќи го високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна
политика како прв потпреседател. Претседателот одлучува за внатрешната организација на
Комисијата со цел да обезбеди дека таа дејствува доследно и ефикасно. Претседателот и
членовите на Комисијата се назначени со мандат од пет години според процедурата за
доделување на мандат: Европскиот совет, дејствувајќи преку квалификовано мнозинство, ја
номинира личноста што има намера да ја предложи за избор како претседател на Комисијата
од страна на Европскиот парламент,земајќи го предвид мнозинството гласови од Европскиот
парламент. Европскиот парламент го избира претесателот со мнозинство од своите членови.
Ако кандидатот не го освои потребното мнозинство во Парламентот, Европскиот совет во
рок од еден месец предлага нов кандидат пред Парламентот. Земјите-членки потоа предлагат
список на луѓе што би требало да бидат неминирани за членови на Комисијата. Овој список
Советот го усвојува со квалификовано мнозинство и со меѓусебна согласност со
претседателот. Штом претседателот на комисијата ќе биде избран од Европскиот парламент,
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другите членови од Комисијата се предмет на гласање за добивање одобрување од
Парламентот. По одобрување од Парламентот,членовите на Комисијата, освен
претседателот, формално се назначени од Советот на ЕУ, исто така преку квалификовано
мнозинство.
Седиштето на Европската комисија е во Брисел. Комисијата ја претставува Унијата на
меѓународните организации и е задолжена секојдевно да ги спорведува дипломските мисии
на Унијата и надвор од рамките на ЕУ и внатре во нив. Врз основа на овластувањата што и се
дадени од Советот, Комисијата е одговорна за преговарачките процеси со меѓународни
организации и земјишто не се членки, вклучувајќи ги придтспните договори со новите земјичленки. Комисијата ја претставува Унијата пред судовите на земјите-членки и – кога
епотребно заедно со Советот - пред Судот на правдата.
СУДОТ НА ПРАВДАТА
Судската работа се одвива на три нивоа преку:
- Судот на правдата како највисока инстанца во правниот поредок на Заедницата
- Општиот суд
- Специјализирани судови што може да бидат назначени во Општиот суд за да
одлучуваат за случаи во конкретни области.
Судиите и генералните правобранители се избираат од редот на личностите во чија
независност нема никаков сомнеж и кои ги поседуваат квалификациите што се бараат за
именување на највисоки судски функции во нивните земји или кои се правни експерти со
висок углед. Тоа значи дека може да бидат именувани судии, јавни службеници, политичари,
адвокати или универззитетски предавачи од земјите-членки. Во сите земји-членки, дизборот
за тоа кој би требало да биде предложен од владата и да биде именуван како судија или
генерален правобранител, и процедурата според која тоа се прави, се прашање на извршните
власти. Процедурите многу се разликуваат – од многу транспарентни до целосно непробојни.
Судот заседава во следните можни состави:
- Целосен состав на судот со 27 судии
- Големо заседание од 13 судии
- Заседание од пет или три судии.
Судот на правадата е највисокиот и истовремено единствен судски авторитет за
прашањата од законите на Унијата. Општо земено, неговата задача е да осигури дека при
толкувањето на Договорот е земен предвид законот .
Овој воопштен опис на задолженијата опфаќа три главни области:
- следење на примената на законот на Унијата, и од институциите на ЕУ кога ги
спроведуваат договорите , и од земјите-членки и поединците во врска со нивните
обврски според законот на Унијата
- толкување на законот на Унијата
- понатамошно облукување на законот на Унијата.
За спроведување на овие задачи, работата на Судот вклучува правни совети и
пресуди. Правниот совет се обезбедува во форма на обврзувачки мислења за договорите што
ЕУ сака да ги склучи со земји што не се членки.
Општ суд
Како и сите други судови судот на правадата е преоптоварен. Бројот на случаите
поднеси до него постајано се зголемува и ќе продолжи да расте, со оглед на потенцијалите за
недоразбирање што се создаваат од големиот број директиви што се усвојуваат во контекст
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на единствениот пазар и се пресликуваат во националните закони во земјите членки. Веќе
има знаци дека Договорот за ЕУ покренува понатамошни прашања што на крајот ќе треба да
бидат решени пред Судот. Токму затоа во 1988 беше основан Општиот суд за да го олесни
притисокот врз Судот на правдата.
Општиот суд не е нова инвестиција на Унијата туку повеќе, е составен дел од судот на
правадата. Во секој случај тоа е афтономно тело издвоено од Судот на правадата во
организацкиска смисла. Има сопствен регистар и процедурални правила. Општиот суд е
составен од 27 члена чиишто квалификации, именување и правен статус се предмет на
истите барања и услови како и за судиите во Судот на правдата. Иако нивната главна
функција е да заседаваат како Судии, тие исто така може да бидат наречени како генерални
правобранители во случаи што се сослушуваат пред целосниот состав на Судот.
Иако општиот Суд беше одоговорен за ограничен број случаеви, сега ги има следниве
задачи:
- како првостепен суд, т.с како субјект подложен на правна ревизија од судот на
правдата, општиот суд има надлежност да спроведува дејства за поништување и
дејства за недејствување поднесени од физички и правни лица против некое тело
од Унијата
- општиот суд дејствува како апелациски суд при случаи на жалби поодлуки
донесени од судските панели
- исто така е планирано на општиот суд да може да се пренесе надлежност за
прелиминарно одлучување за предмети што се однесуваат на одредени области.
Специјализирани судови
Во 2004 година за да се олесни товарот од Судот на правадата и да се подобри
правната заштита во ЕУ, Советот на ЕУ кон Општиот суд приклучи специјализиран суд за
случаи поврзани со државните служби . Овој специјализиран суд ја црпи јурисадикцијата од
Општиот Суд за да одлучува во прв степен за европските недоразбирања меѓу државните
служби.
ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
Европската централна банка (ЕЦБ) сместена во Франкфурт на Мајна, е во срцето на
економската и монетарната унија. Нејзината задача е да ја одржува стабилноста на
европската валута, еврото и да го контролира количеството на валутата што е во оптек. Со
цел да ја извршува оваа задача независноста на ЕЦБ е загарантирана со низа законски
одреди. ЕЦБ има Управувачки совет и Извршен одбор. Управувачкиот совет е составен од
гувернирите на централните банки од 16 земји-членки еврозоната и од членовите на
Извршниот одбор на ЕЦБ . Извршниот одбро е пректично одговорен за раководењето на
ЕЦБ. Неговиот претседател и членовите се именувани од редот на личностите со признаена
позиција и искуство во монетарната и банкарската проблематика со заедничка согласност на
владите од земјите членки, по препорака од советот откако тој ги консултирал европскиот
парламент. Нивниот мандат е 8 години кои во полза на обезбедување неезависно на
членовите на Извршниот одбор, не подлежи на реизбор .
РЕВИЗОРСКИ СУД
Ревизорскиот суд беше воспоставен на 22 јули 1975 година и почна да работи во
Луксенбург во 1977 год. Составен е од 27 члена што соодвестапува со сегашниот број на
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земјите-членки. Нив ги именува советот со мандат од 6 години. Членовите од своите редови
избираат претседател на Ревизорскиот суд кој има мандат од три години – претседателот
може да биде резибран. Задачата на Ревизорскиот суд е да испитува дали се преимени сите
приходи и дали сите трошоци се искористени законски според правилата, како и дали било
консултирано финасиското раководство. Тој е целосно неазвисен во своите одлуки и самиот
решава што и како ќе истражува.
Главно оружје во неговиот арсенал е фактот што тој може да ги публикува своите
наоди. Резултатит ео неговите истражувања се сумираат во годишен извештај на крајот од
секоја фискална година, а се објавуваат во Официјалниот Билтен на Европската Унија и така
можат да го привлечат вниманието на јавноста.
Исто така, тој во секое време може да издава специјални извепштаи за конкретни
области на финасиското менаџирања, кои исто така се публикуваат во Официјалниот Билтен.
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БЕЗБЕДНОСНИ ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ХИБРИДНИТЕ ВОЗИЛА
Марко Нофитоски
Живееме во време во кое хибридните возила веќе зафаќаат забележителен процент од
новите патнички возила, а исто така електричните возила бележат развој и интерес кој личи
на сериозни почетоци на една нова ера на нивната примена. Целта на нивната примена е
намалување на негативното влијание врз животната средина, како и на трошоците за нивно
користење. Заедно со наведените трендови се јавуваат и специфики поврзани со ризиците на
нивното користење. Во трудот накусо се дадени главните елементи за развојот на овие групи
возила како и нагласок на главните разлики во однос на конвенционалните возила со мотори
со внатрешно согорување. Посебно внимание е посветено на идентификација на ризиците и
опасностите кои произлегуваат од хибридните и електричните возила. Тие ризици постојат
дури и кога возилото не се користи, односно мирува. Меѓутоа, не треба да се изостави и
фактот дека паралелно со развојот на ваквите возила се развиваат и стандарди и прописи кои
се во насока на зголемување на безбедноста при употребата на овие технологии. Во трудот се
идентификувани и можните ризици за лицата кои што пружаат помош при сообраќајна
незгода во која учествувале овие возила, како и можните несакани настани при
подоцнежното чување и поправки на хаварисани возила од наведените групи. Иако
литературните податоци за овие прашања се релативно скромни, а во Република Македонија
и не постојат, во заклучоците е направен напор да се систематизираат сите сознанија со цел
да се помогне да се одбегнуваат или намалат таквите ризици во Република Македонија и
земјите слични на неа.
Постојаното зголемување на загаденоста на животната средина, како и растечките
цени на горивото придонесуваат за непрекинато барање решенија за почист транспорт. Целта
да се намали потрошувачката на енергија, да се подобри енергетската ефикасност и да се
заштити животната средина го стимулирале насочувањето на луѓето кон хибридните, но и
електричните возила. Оттаму, во светски рамки електричните возила се гледаат како можен
алтернативен начин на транспорт во однос на ниска цена на чинење на енергијата, голема
енергетска ефикасност и ниска емисија. Хибридните електрични возила претставуваат
технолошки мост кој посочува на грижата за животната средина, за поодржливи и ефикасни
возила и ограничената практичност на чисто електричните возила. Генералната причина за
спојување на повеќето расположливи технологии се да се задоволат неопходните барања за
перформанси на возилото, да се задоволи посакуваниот опсег на возење со “on-board”
енергетски извори, да се обезбеди оптимална енергетска ефикасност и да се намали
негативното влијание врз животната средина. Кај HEVs заедничката карактеристика е што
ваквите возила ќе ги надополнуваат батериите преку зачувување на кинетичката енергија
генерирана преку регенеративното кочење и преку електричен мотор/генератор кој се
регулира со контролер. PHEV е релативно едноставна варијација на HEV за самото возило,
сепак воведува нови импликации во транспортната и енергетската инфраструктура.
Електричните и хибридните возила во оваа фаза на развој на техниката се сметаат
како значаен фактор за намалување на штетното влијание на емисијата од подвижните
извори и со тоа потенцијалот на нивна примена особено во урбаните средини се смета за
висок.
Хибридните возила претставуваат целосно различна технологија во споредба со
моторите со внатрешно согорување. Тоа значи дека новите опасности главно се однесуваат
на високо напонската електрична опрема која е присутна во возилото.
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Јасно е дека во иднина употребата на електрични и хибридни возила ќе биде еден од
главните белези во развојот на транспортот. Нивното користење ќе се поттикнува пред се
заради заштита на животната средина и исцрпување на фосилните горива. Со примена на
оваа сосема различна технологија луѓето мора да бидат спремни за новите ризици кои
доаѓаат со неа. Тоа се однесува на сите сегменти од користењето на хибридните и
електричните возила: навиките и правилата во учеството во сообраќајот, чувањето,
одржувањето, полнењето, како и постапувањето во случај на незгода. Воведувањето на
електрични возила ќе бара почитување на безбедносните правила кои се својствени за
електричниот погон. Електричните возила ќе прераснат во безбеден и надежен начин на
транспорт кој ќе овозможи подобрување во сообраќајот и во влијанието врз животната
средина во иднина. Лицата кои професионално работат во оваа област мора да бидат обучени
за тоа како да реагираат во случај на незгода. Иако овој тип на возила кај ќе влезе во
употреба подоцна нашата земја треба да биде подготвена да изврши поддршка кон возилата
кои ќе поминуваат низ земјата. Особено треба да се свесни и обучени за предизвиците кои
произлегуваат од сообраќајна незгода која вклучува електрично или хибридно возило.
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ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛУВАЊЕ И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
Ива Божиноска
Вовед
Глобалното затоплување претставува зголемување на просечната температура на
воздухот во близина на површината на Земјата и океаните. Глобалното затоплување се
случувало во минатото и се случува и сега. Температурата на Земјата варира уште од самото
создавање на нашата планета.Но вистинскиот проблем не е тоа што таа се загрева, туку
стпката со која тоа загревање се случува. Најтоплите 10 години кои се измерени, откако е
почнато со мерење на температурата на земјата, се случиле во изминатиот 12 годишен
период од 1997- 2008. Ова значи дека земјата се загрева со со прогресивна стапка.
Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC) сугерира дека зголемувањата на
температурите од средината на 20 век многу веројатно се предизвикани од зголемување на
концентрациите на стакленички гасови кои произлегуваат од човечката активност како што
се согорувањето на фосилни горива и уништувањето на шумите.
IPCC проектира дека максималното зголемување на просечната температура do 2 ° C е
граница над која неповратни последици врз еко-системите на Земјата може да се појават.
Стапката со која земјата се загрева е веројатно најголемиот предизвик со кој некогаш
се соочило човештвото. Последиците најверојато ке бидат катастрофални и потребно е да се
дејствува веднаш
Ако има глобално затоплување, зошто врне снег?
Ако наводно се стоплува, тогаш зошто е толку студено? Како се случуваат
снежните невремиња и сибирските студови низ Европа?
Фактот што Земјата се стоплува не значи дека целата светска популација ќе може да
се шета по шорцеви и маички цела година. Всушност можеби врне снег токму поради
глобалното затоплување. Како, како?!?
- Еве како функционира: научниот консензус е дека просечната температура на Земјата
е зголемена за 0,4ºС во последните 100 години. Како што продолжува трендот на
затоплување, климата станува поинтензивна и многу места ќе доживеат поголема
преципитација( атмосферски талози), во форма на дожд или снег.
- Кога океаните се загреваат, се зголемува испарувањето и повеќе водена пареа
завршува во атмосферата. Кога оваа влажна воздушна маса се поместува од океаните
кон континентите се создаваат обилни врнежи.
- Ова пореметување на нормалните климатски шеми исто така значи дека некои делови
од светот ќе доживеат поплави или интензивни врнежи од снег, а други пак ќе
доживеат големи суши. Во реалните временски прогнози, некои шуми можат да се
претворат во пустини.
Четири позитивни аспекти на глобалното затоплување
Првата асоцијација за глобалното затоплување секогаш е негативна и неминовно
сврзана со претворање на нашата планета во џиновска рерна во која еден ден ќе се
испечеме. Но, зачудувачки, дури и глобалното затоплување има некои позитивни
аспекти.
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1. Глобалното затоплување можеби ќе го одлолжи следното ледено доба
Луѓето многу подобро се снаоѓаат на екстремни жештини, отколку на екстремен студ. Тоа
најдобро се гледа од фактот што далеку поголем број население е концентрирано околу
екваторот, отколку во близина на половите. Кога на ова ќе го придодадете и фактот дека
храната има проблеми со растењето под покривката од мраз и снег, ќе сфатите дека
жештината и не е така лоша. Следниот геолошки период во земјените циклуси е ново ледено
доба, кое ќе настане поради малото поместување на земјината орбита околу сонцето.
Доколку не беа огромните автомобили, страшните фабрики и милионите краварски фарми
кои несебично придонесуваат за ефектот на стаклена градина, веќе ќе имавме неподносливи
зими кои ќе земаа голем број човечки жртви.
2. Глобалното затоплување ќе ги зголеми приносите
Ако сте земјоделци, глобалното затоплување и вам ќе ви стане пријател. Со помош на
зголемената температура, неплодните предели ќе започнат да се претвораат во плодни
полиња кои ќе имаат помалку периоди на премрзнување, со што ќе има и повеќе жетви и
автоматски поголеми приноси. Дополнително, имајте на ум дека растенијата во процесот на
фотосинтеза користат CO2, кој сега го има во изобилство. Од друга страна пак, глобалното
затоплување може да ги наруши циклусите на врнежи, отежнувајќи го производството на
храна на некои места на планетата. Ама, затоа постои вештачкото наводнување.
3. Глобалното затоплување може да го намали бројот на ураганите
Со секој следен ураган што пустошеше во САД, почнаа да се јавуваат сè поголеми
грижи дека глобалното затоплување ќе го зголеми бројот на урагани, затоа што ја подигнува
температурата на океаните, а потопли океани значат и поголемо испуштање на топлина, што
значи и повеќе урагани. Сепак, последното океанографско истражување покажало дека
врската е обратнопропорционална - колку океаните стануваат потопли, толку помалку
урагани. Но, оние урагани кои ќе настанат ќе бидат далеку посилни .
4. Глобалното затоплување можеби ќе ги спаси дождовните шуми
Стотици години наназад човештвото систематски ги уништува дождовните шуми за
да направи повеќе пасишта и обработлива почва. Многумина беа загрижени дека намаленото
количество врнежи околу екваторот (што се должи на глобалното затоплување) ќе ги
докрајчи дождовните шуми. Во реалноста се покажа сосема спротивното.Се чини дека
дождовните шуми побргу се регенерираат во посуви услови. Иако количеството врнежи е
намалено, зголемена е директната изложеност на сончева светлина (поради помалку време со
покривка од облаци) со што се зголемува и ефикасноста на фотосинтезата. Откако
глобалното затоплување започна да пустошува по планетава, дождовните шуми се во
најдобра состојба уште од почетокот на нивното уништување... барем додека не се
потрудиме повеќе.
Климатски промени
-

-

Климата се однесува на карактеристичните атмосферски услови за одреден регион на
планетета Земја. Терминот се однесува на климата во услови на долги временски
периоди, како што се годишните времиња, години или децении.
Важен аспект на климатa се климатските промени. Во текот на изминатите милиони
години средната годишна температура на Земјата варирала нагоре или надолу по
неколку степени целзиусови. Температурата во светот во изминатите 100години се
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има покачено за 0,74 ° C а научници се јасни дека светот ќе добие потопол век, поради
понатамошно зголемување на концентрацијата на стакленички гасови. Се предвидува
дека просечната глобална температура ке порасне за 4 ° C до крајот на 21от век,
доколку не превземеме чекор за намалување на емисијата на стакленички гасови.
Во денешнo време зборот климатски промени се однесува на антропогените/човечки
предизвикани климатски промени преку зголемената концентрација на гасови со
ефект на стаклена градина во атмосферата, кои како последица предизвикуваат
глобално затоплување.
Во природата не постојат ни награди ни казни,постојат само последици!

Загрозени видови
Глобалното затолпување и климатските промени не влијаат поволно за животот на
некои видови.Топењето на сантите мраз заради зголемувањето на температурата
предизвикува загрозување на животот на многу животни кои живеат таму. Намалувањето на
бројот на животните води до нивно истребување од оваа планета.
Во загрозени видови има многу животни но ние ќе ги споменеме оние кои страдаат
заради последиците од глобалното затоплување и човечките постапки.Тука спаѓаат:
- Белата мечка
- Белата лисица
- Пингвините
- Фоките
- Белиот зајак и сите оние кои живеат на сантите мраз
- Многу животни како птици, желки и риби мигрираат што значи го менуваат местото
на живеење. Заради зголемувањето на температурата птиците останале во еден град
кој требало да го напуштат уште во есента (научник од Њу Јорк)
Ланецот на исхраната исто така се менува заради глобалното затоплување.Животните
тешко ја поднесуваат промената на температурата, а инсектите уште помалку бидејќи тие
живеат на растенијата.Животните како змии, птици и жаби страдаат зошто се хранат со
инсекти.Сепак глобалното затоплување предизвикува проблем и во животот на човекот и во
животот на човекот.Бидејќи животните се зависни едни од други(ова се гледа од ланецот на
исхраната) еден проблем предизвикува многу други. За крај глобалното затоплување треба
да се сфати како сериозен проблем, зошто може да предизвика катастрофални последици и
уништување на живиот свет.
Заклучок
Но, останува клучното прашање односот на човекот кон природата, кон својата
животна средина и кон себе самиот, пред се...Во трката за профит, луѓето често ги
заобиколуваат и прекршуваат нормите и познатите ограничувања, заборавајќи дека е одамна
поминато времето кога природните ресурси се големи, неограничени, неуништливи... Затоа,
цинично звучат забелешките на надлежните дека се прават исклучителни напори за
почитување на еколошките норми.
Едно е сосема сигурно доколку човекот не го промени својот однос кон природата
нејзината реакција ќе биде сосема природна, бранејќи се себе си, природата ќе го уништи,
агресивниот, невнимателниот, себичниот, неприроден човек.
Користени извори:
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http://ekopedia.rs/vesti/35-vesti/949-klimatske-promene-uzroci-velikih-nepogoda.html
http://ekopedia.rs/ekoloki-lanci/34-ekoloki-lanci/314-klimatske-promene-ko-je-u-pravu.html
http://www.billnye.com/response-to-watts-up/
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ПРЕДЛОЗИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДЕНОСТА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ
Здравко Влахов
Заштитата на животната средина е едно од првите прашања со кои се соочува секоја
земја трудејќи се да изнајде што поодржливи решенија кои ќе имаат добробит како за
населението така и за природата. Но , не секогаш решенијата дават позитивни придобивки
поради неодржливоста, краткото траење, несовесноста и несериозниот пристап на граѓаните,
слабите казнени политики и др.
Со повеќето анализи кои град Скопје ги спровел, како главни загадувачи се посочени
индивидуалните домаќинства кои како огревен матријал користат дрва но и пластика, гуми ,
даски со разни лепливи средства, стари печки и шпорети и др. Сообраќајот односно
транспортот во градот исто така е еден од загадувачите и како последни но не помалку
важни се индустриските капацитети кои работат на подрачјето на градот и исто така
загадуваат.
За жал во корист на загадениот воздух придонесува и самата поставеност на градот во
котлина, опкруженоста со планини, неконтролираното градење на згради и намалување на
зелените површини кои и тоа како се значајни за прочистување на воздухот.
За да се намали загадувањето како решение се нуди гасификација на градот. За таа
цел се спроведени и бројни студии кои укажуваат на корисноста од централното топловодно
греење во однос на другите начини на загревање на домовите: со инвертор клими,
електрични панели, нафта за домаќинства, пелети, брикети и печките на дрва кои се
најголемите зазгадувачи во моментот.
Еден од современите системи за затоплување на домаќинствата и правните корисници
е централното греење.
Тоа е систем на дистрибуирање на топлина која се создава на одредена локација
наменета за домаќинствата и правните корисници.
Централното греење во Европа за прв пат профункционирало благодарение на
фирмата Euroheat & Power во 1954 кои направиле цлосна анализа за централното греење и ја
примениле практично. Од тогаш започнува изградбата на вакви постројки во цела Европа
кои користат различни начии на работа.
Во Македонија централното греење како систем на затоплување на домовите се
воспоставува 1965 година со изградба на Топлификација – Скопје чија градба ја извела
фирмата ТПК Загреб. На почетокот само неколку општини имале можност да го користат
централното греење: Карпош, Кисела Вода, Центар, а потоа се опфатиле општините
Аеродорм и Гази Баба односно делот Автокоманда.
Во минатото како гориво за загревање на водата во топланите се користел мазутот кој
е производ од нафтата со најмала калорична вредност. Но почитувајќи ги европските па и
светските регулативи како гориво сега се користи природниот гас кој ја зголемува
ефикасноста на постројката но и го намалува загадувањето на околината кое го прават
толаните со својата работа.
Докажано е дека централното греење кое користи комбинирани постројки за
добивање топлина е најеколошко во однос на испуштањето на јаглерод диоксид.
Придобивки од ваквиот начин на централно греење наспроти индивидуалното греење
(струја, дрва, нафта) се енергетската ефикасност бидејќи целиот објект е подеднакво загреан
и ваквото греење не ја загадува околината.
Финансиски гледано централното греење е исплатливо само како долгорочна
инвестиција бидејќи за да се направат вакви постројки(топлани или комбинирани постројки)
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е потребно големо иницијално вложување и претпоставка дека ќе има голем број на
корисници (во Скопје има 60.000 корисници на централното греење).
На Запад и во поразвиените земји од нас, има голем број на постројки кои со
согорување на био маса (отпад) создаваат топлина и преку систем сличен на нашиот ја
дистрибуираат до граѓаните. Во Русија на пример нуклеарните централи освен што создаваат
електрична енергија испуштаат и топлина која преку систем се користи за загревање на
домовите на граѓаните во околината на централата.(со рзбивање на јаглеродното јадро се
добива само само 30%енергија која се претвора во електрична,а 70% е топлинска ).
Со спроведување на централното греење во сите делови на градот ќе се намали
користењето на другите начини на загревање. Во Русија со закон е одредено да граѓаните кои
живеат во области со парно греење задолжително да бидат приклучени на истиот.
Во земјите од европската унија одамна природниот гас освен за затоплување се
користи и во други уреди за нивно функционирање како фрижидери, бојлери, шпорети и др.
Уште еден предлог за намалување на загаденоста на воздухот во Скопје е греењето со
домовите со печки на пелети. Со тоа се намалува испуштањето на CO2 во воздухот и PM10
честички. Но според студијата кој ја изготвил Машинскиот факултет Скопје во соработка со
Центарот за енергетска ефикасност на Македонија на тема „Дефинирање на техно економски
и еколошки одржлива структура за греење и имплементирање на централизирано
снабдување со санитарна топла вода на градот Скопје“ тоа баш и не помага во
прочистувањето на воздухот.
„Греењето на централен топловоден систем секаде е техно-економски оправдано во
споредба со користењето на систем за индивидуалкно или колективно греење на пелети (каде
што тоа воопшто е можно). Пелетите иако се почесто се промовираат како економски и
еколошки прифатлив извор на енергија, тие се релативно скапо огревно средство. Освен тоа,
иако пелетите се одликуваат со помала специфична емисија на PM10 по килограм во однос
на дрвото сепак од аспект на локално загадување не се „зелено гориво„. Пелетите се
еколошко гориво од аспект на глобално загадување во кои уделот на Македонија е
безначаен(ирелевантен) но тие може да бидат сериозен загадувач од локален аспект така што
преку широко развиена примена на пелети не е можно значително намалување на мисијата
на суспендирани честички од дозволената граница.“
Во делот на транспортот и собраќајот предлозите се оскудни бидејќи возењето
автомобили на електричен погон кај нас сеуште е многу скапа инвестиција за едно
домаќинство или пак хибридни автомобили. Исто така сервисирањето на автомобилите
поточно користењето на половни делови во делот на согорувањето на горивото или воопшто
не поправање на истите ги намалуваат еко стандардите на самото возило со што се зголемува
и загадувањето кое истото го прави. Електрични возила засега поседува само Град Скопје
кои се користат за разгледување на градот, ЈП Комунална хигиена има електрични метлачки
кои ја одржуваат хигиената на централното градско подрачје и неколку автобуси на
електричен погон и природен гас кои ги поседува ЈСП Скопје.
Градот Скопје по углед на другите балкански градови треба да обрне внимание на
транспортниот проблем бидејќи со тоа ќе се поттикне населението да користи трамвај,
тролебус па дури и метро.
Поголемите градови во соседните земји Србија, Бугарија, Грција, Хрватска, Љубљана
одамна имаат воведено трамваи и тролебуси кои ја користат електричната енергија како
погон и немаат никакви штетни емисии на гасови.
Метрото како најдобра опција на транспорт го има кај нашите соседи уште одамна.
Софија, Атина, Љубљана, Букурешт, Будимпешта се само неколку градови кои служат за
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пример во добрите сообраќајни решенија. Евтиниот превоз и добрите сообраќајни решенија
ќе ги поттикне граѓаните помалку да ги користат своите возила.
Зголемувањето на зеленилиото во градот е уште едно решение за прочистување на
градот.
Зелените покриви се прифатен дел од модерните згради во Европа.
Тие се вообичаени во австрискиот град Линц, каде што се бараат зелени покриви на сите
станбени и комерцијални објекти со покриви поголеми од 100 м2. Во Германија, Австрија,
Швајцарија технологијата на ваквите зелени покриви е добро развиена и освен финансиската
корист е обрнато вниманието на екологијата, а и бенефитот за самата зграда. Зелените
покриви го намалуваат истекувањето на атмосферските води, го подобруваат воздухот,
обезбедуваат урбано живеалиште за живиот свет, го ублажуваат ефектот на урбаниот
топлински остров, ја зголемуваат вредноста на имотот и нудат комфор.
Според сето ова наведено не може да се каже дека Град Скопје не превзема никакви
мерки но бенефитите слабо се гледаат.
Само со поригорозни закони кои би направиле како во другите земји задолжително
приклучување на централното греење онаму каде што е достапно, гасифицирање на
домовите со повластени цени и помош од државата за тоа да биде одржливо ќе се намали
загадувањето.
Но и подигнувањето на свеста на луѓето дека за чист воздух треба и тие да
партиципираат.
Секако овде голема улога има и сиромаштијата во земјата која не им дозволува на
сите граѓани и да сакаат да користат почисти начини на греење на своите домови не можат
да си го дозволат тоа.
И на крај се покажува дека загадувањето ќе се намали доколку се овозможи и
индивидуалните домови да се приклучат на централното греење кое што е огромна
инвестиција за Градот, државата за што се надевам дека со нашето влегување во ЕУ ќе имаме
пристап до многу европски фондови и Банки кои ќе го финансираат реализирањето на
ваквата инвестиција.
Користена литература:
-

-

Студија за „Дефинирање на техно економски и еколошки одржлива структура за
греење и имплементирање на централизирано снабдување со санитарна топла вода на
градот Скопје“ за снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
https://beg-snabduvanje.com.mk/wp-content/uploads/2017/03/BEG-studija-MFSMACEF.pdf
Програма за енергетска ефикасност на Град Скопје за период 2015-2017, изработена
од Топлификација инженеринг за целите на Град Скопје
Зелени покриви https://greenroofs.org/about-green-roofs/
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ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПЛАТФОРМАТА KHAN ACADEMY
Дарко Велковски
Вовед
Напредокот на компјутерската и мултимедиската технологија во последните години
доведува до зголемуање на случаите каде голем број образовни задачи се завршени од страна
на компјутерите.
Образовен софтвер претставува термин кој се користи за било кој компјутерски
софтвер кој е создаден за некаква образовна цел. [1] Важно е да се напомене дека
образовниот софтвер значително се разликува од останатиот апликациски софтвер во тоа
што уште на почетокот на развивањето на образовниот софтвер треба да се земе предвид
како корисниците на системот (учениците) учат, па врз база на нивниот начин на учење да се
пристапи кон развивање на соодветен образовен софтвер. Друг важен фактор е Software
Usability од кој многу зависи квалитетот на образовниот софтвер бидејќи во овој случај е
тесно поврзан со начинот на учење. [2]
Овој нов начин на учење со користење на образовен софтвер претставува голем
предизвик за традиционалното учење бидејќи во денешно време со помош на
информациските и комуникациските технологии се илустрираат зголемени можности за
учење по релативно ниска цена. Според статистиките побарувачката за образовен софтвер
експоненцијално се зголемува поради големата поврзаност на интернет што овозможува
учење на далечина. Владите во развиените земји како и земјите во развиток одделуваат
големи суми од буџетот за инвестиции во компјутерска опрема и интернет поврзаност во
училиштата, со што на учениците им се овозможува директен пристап до голем број
електронски материјали, софтвери, мултимедијални содржини кои може да ги користат во
процесот на учење. Исто така покрај инфраструктурата која ја поседуваат училиштата, во
денешно време скоро секое семејство има компјутер со интернет конекција од каде може да
се пристапи до информациите.
Сето ова доведува да образовните софтвери мора да бидат многу флексибилни
бидејќи поради преголемата распространетост, начините на учење варираат поради
различните култури, различните институции како и различните пристапи на инструкторите.
[3]
Како и сите останати производи на пазарот, така не секој образовен софтвер е
соодветен и овозможува продуктивност при учењето. Треба да се внимава при изборот дали
софтверот ги исполнува потребните барања кои се очекуваат од истиот. Сето ова е од големо
значење за учителот при изборот на образовен софтвер кој би се користел при неговите
предавања. Поради постојаното зголемување на бројот на образовни софтвери, доведува до
големи дилеми и тешкотии кај учителите во одлуката кој софтвер е подобро да се користи во
одредена прилика. [4] Ова се базира на фактот дека е многу тешко за учителот да ја предвиди
ефективноста на интеракцијата на учениците со софтверот, како и придобивките кои
учениците би ги добиле со користење на софтверот, особено во ситуации каде што софтверот
имплементриа иновативни начини за поддршка при учењето. Исто така уште еден проблем
со кој денес сеуште се соочуваме претставува недоволното искуство на учителите со
инфорациската и комуникациската технологија.
Во ваква ситуација најдобар начин при изборот на соодветен софтвер претставува
еваулацијата. Повеќето критериуми кои се користат за еваулација на образовните софтвери
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се базираат на принципите на предавање и учење кои се приватени од еваулаторите. Тие се
рационалностите од кои се води конструкцијата на софтверот. [5]
Најпознати образовни софтвери од областа на Khan Academy
Codecademy претставува онлајн интерактивна платформа која што нуди курсеви од
областа на програмирање. Учениците може да учат бесплатно одредени курсеви, но за да
можат да ги користат сите можности кои им се нудат за подобар квалитет и полесно
совладување на материјалот треба да платат одредена сума за да им се овозможи комплетен
пристап до сите можности како што се персонализиран план за учење, квизови, реалистични
проекти и поддршка во живо од советници.
Coursera претставува онлајн образовен провајдер кој нуди онлајн курсеви, познати
како MOOCs (Massive Open Online Courses) кои се направени од најдобрите универзитети
низ целиот свет. Coursera курсевите претставуваат видео лекции кои може да се гледаат во
било кое време, постојат квизови, форуми за дискусија, домашни задачи и тестови за
проверка на наученото. Курсевите се најчесто бесплатни за гледање како видеа но доколку
сакаме да имаме пристап до задачите кои се оценуваат или сакаме на крајот да добиеме
сертификат за завршениот курс треба да се плати.
Udemy претставува онлајн интерактивна платформа која нуди онлајн курсеви но за
разлика од Coursera каде имаме MOOCs, тука имаме курсеви кои се направени од луѓе кои
прават туторијали од најразлични области. Тука може да се најдат најразлични курсеви од
сите области, за почетници и за професионалци. Иако постојат некои курсеви кои се
бесплатни, курсевите кои се навистина ефикасни се плаќаат одредена сума. Откако ќе се
купи одреден курс, можеме да пристапуваме кога сакаме и колку сакаме, имаме опција за
дискусија во врска со курсот како и прашања/одговори секција.
Udacity најмногу се карактеризира како платформа за професионалци базирана на
вештини. Udacity нуди nanodegree програми кои се специфични за одредена индустрија.
Курсевите кои се нудат се направени од страна на експерти во одредената област. Тие
вклучуваат кратки видеа, вежби, проекти и менторирање. Овие nanodegrees програми се
составени од 5-7 курсеви со цена од 199$ месечно и може да траат од 6-12 месеци. Исто така
Udacity заедно со Georgia Tech нуди акредитиран мастер степен по компјутерски науки.
Детален опис на Khan Academy
Khan Academy е формирана во 2007 како непрофитна образовна организација и денес
претставува една од најпопуларните образовни организации во светот. Мисијата на оваа
организација е да обезбеди врвна класа на образование за секого и секаде. Формирана е од
страна на Sal Khan кој најпрво започнал да им помага на своите роднини кои имале
потешкотии со математика. Тој најпрво започнал со правење туториали со помош на Yahoo’s
Doodle pad. Овие негови видеа биле поставени на YouTube каде голем број на луѓе го
препознале високиот квалитет на неговиот начин на предавање. Оваа голема можност за
подобрување на образованието била согледана од страна на Bill and Melinda Gates Foundation
така што оваа фондација одлучува да ја финансира оваа непрофитна организација со цел да
биде создадена поголема количина на квалитетна содржина која ќе биде достапна на сите
кои имаат желба да ги прошират своите знаења. Khan academy е финансирана и од Google
при што се донирани 2 милиони долари за креирање нови курсеви и преведување на
постоечката содржина на други јазици. Во 2013 Carlos Slim преку Carlos Slim Foundation од
Мексико исто така направила донација за да биде направена и шпанска верзија на видеата.
New Balkan Challenges – Contemporary Students Policy Paper
ISSN 2545-4862

- 48 -

Во 2015 AT&T донирала 2.25 милиони долари за да биде направена мобилна верзија за
пристап до содржината преку апликација. Непрофитни групи имаат обезбедено офлајн
верзии од видеата за руралните средини во Азија, Латинска Америка и Африка. [6][7]
Khan Academy нуди над 6000 инструкциски видеа од кои околку 3500 видеа се од
математичката област. Покрај големиот број на видеа Khan Academy не претставува само
една обична платформа која содржи видеа. Исто така содржи и над 100000 математички
задачи и проблеми кои им се понудени на студентите за решавање. Покрај математичката
област Khan Academy опфаќа и теми од многу други различни области како: физика, хемија,
историја, финансии, економија, претприемништво итн.
Оваа непрефитна организација има за цел да обезбеди персонализирано искуство во
учењето, кое воглавно се состои од видеа кои се хостирани на YouTube. Веб страната е
наменета да се користи како додаток на видеата, бидејќи содржи дополнителни можности
како пратење на прогресот, практични вежби, како и алатки за учање. Целиот материјал исто
така може да биде пристапен и преку мобилни апликации.
Видеата прикажуваат снимки од цртежи на електронска табла, кои имаат многу
сличности со стилот на традиционалното предавање од страна на професорите во школите.
Нараторот го објаснува секој цртеж и кажува како е поврзан со материјалот кој се изучува.
Инструкциите се експлицитни што значи дека учењето се врши со објаснување на термините
и концептите чекор по чекор што го прави учењето многу полесно. Видеата најчесто се
кратки и во просек траат од 5 до 15 минути. [8][9]

Слика 1
На слика 1 е прикажана почетната страна кога пристапуваме на
https://www.khanacademy.org. Најгоре на страната се наоѓа навигациското мени на кое имаме
копче “Courses” на кое при клик се отвара листа со навигациски опции во drop-down мени.
До него се наоѓа input компонента која служи за пребарување на посакуваниот курс. Иако на
оваа платформа може да се пристапи до курсевите без регистрација, постои можност за
регистрација и најава преку копчињата десно во навигациското мени.
Под навигациското мени јасно се прикажани три вертикално подредени копчиња од
кои зависи какви детали ќе бидат прикажани во остатокот од страната. Предефинираниот
избор е за ученици, додека останатите опции се за учители и соработници.
New Balkan Challenges – Contemporary Students Policy Paper
ISSN 2545-4862

- 49 -

Подолу се наоѓа секундарно навигациско мени каде хоризонтално се прикажани
областите за кои постојат курсеви. Копчињата на ова мени служат само визуелно да не
доведат до областа која е прикажана во листата под секундарното навигациско мени. Оваа
листа прикажана на слика 2 ги содржи главните области и подобластите со што се
поедноставува начинот на кој би го избрале соодветниот курс.

Слика 2
При регистрација треба да се избере категоријата на корисник (ученик, учител,
соработник), потоа се внесуваат лични податоци. Опционално може да се користи Facebook
или Google акаунт или маил адреса. По успешната регистрација, при првата најава на
корисникот му се прикажуаат две листи за избор на опции. Првата листа бара од корисникот
да внесе во која група на ученици припаѓа( ученик во основно, средношколец, студент или
воздрасна личност која сака да ги надополнува знаењата). Во втората листа ни се прикажани
областите, подобластите и предметите за кои има туторијали. Тука имаме можност да
избереме најмалку 4 области на интерес. Од ова може да се заклучи како оваа платформа ги
филтрира курсевите кои им се прикажуваат на корисниците.
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Слика 3
Доколку оваа платформа ја користиме како најавен корисник (слика 3), оваа
платформа ни обезбедува многу поголеми можности.
Преку Home копчето кое на почеток е предефинирано да биде селектирано, секогаш
брзо и едноставно можеме да пристапиме до курсевите кои ни се од интерес, или за
тековните курсеви кои сме ги слушале, да продолжиме од каде што сме застанале минатиот
пат. Курсевите се поделени во области, а за секоја област имаме подобласти (слика 3).
Ваквиот начин на поставеност на елементите на страната ни овозможува едноставна и лесна
навигација без да постои ризик дека корисникот нема да може да го пронајде саканиот курс.
Бидејќи оваа платформа овозможува интеракција и со останатите корисници
(ученици, учители) во Profile делот можеме да го уредуваме профилот. Тука се наоѓаат некои
основни информации за корисникот(неговиот прогрес, беџови кои ги освоил, неодамнешни
активности, дискусии во кои учествувал) кои се прикажуваат кога некој друг корисник ќе го
прегледа профилот.
Знаејќи ги можностите и резултатите кои се постигнуваат со натпреварувачки дух,
тимот на Khan Academy на креативен начин го вметнува во процесот на учење. Во делот
Badges се прикажуваат беџовите кои можат да бидат освоени и за секој беџ е дадена
информација што треба да се направи (кои предизвици да се комплетираат) за да биде
освоен.Овие беџови влијаат на мотивацијата кај учениците на начин што се наметнува
натпреварувачки дух при изучувањето на материјата за да се освои беџ, а сето тоа
допринесува до постигнување на подобри резултати.
Progress претставува функционалност која е од голема важност за оваа платформа.
Големо внимание е посветено во изнаоѓање на најсоодветен начин како најпрецизно да се
пресмета прогресот. Тука вкупниот прогрес е поделен на неколку подкатегории:
• Вештини - за секоја област за која имаме курсеви постојат вештини кои се изучуваат.
Со комплетирањето на одреден туториал или решавање на одреден проблем се
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стекнуваат одредени вештини. Во оваа секција од следењето на прогресот при клик на
копчето “Mission” се прикажува паѓачка листа од која може да избереме за која област
сакаме да видиме процентуално колку и кој тип на вештини сме ги совладале.

Слика 4
• Видеа - се прикажува табела со информации за видеата кои сме ги гледале. Во првата
колона се наоѓа датата кога сме го гледале видеото. Во втората колона се дава краток
опис на видеото околку содржината која е опфатена. Третата колона содржи
информација колку време сме потрошиле гледајќи го видеото. Со оваа функционалност
може да вршиме преглед како сме го потрошиле времето, кои видеа сме ги почнале и не
довршиле итн. Исто така ова овозможува да се води статистика од страна на
вработените во Khan Academy за популарноста на видеата, може да се откире кои видеа
се непопуларни кај учениците, а сето ова допринесува за поквалитетни курсеви, знаејќи
ги однесувањата на учениците.

Слика 5
• Активност - се прикажуваат хистограм и линиски график заедно кои даваат
информации за потрошените минути (хистограм) и енергетските поени кои се освоени
(линиски график). При ховер по х оската се прикажуваат детали колку време било
потрошено, освоените енергетски поени, видеата кои биле изгледани како и освоени
беџови. На овој начин ученикот визуелно и едноставно може да ја воочи својата
активност на платформата.
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Слика 6
• Фокус - тука е прикажан pie chart график на кој се прикажани курсевите на кои сме
биле активни. За секој курс е прикажано колку време сме посветиле и при ховер дава
детални информации за кои туторијали(видеа) колку време сме посветиле. Од овој
график може да ги воочиме нашите најголеми интереси. Исто овие информации врз кои
е креиран графикот им служат и на организацијата која според информациите за нашите
интереси може да ни предложи нови слични курсеви за кои би биле заинтересирани.

Слика 7
За било која од овие категории можеме да користиме различна временска рамка за
прикажување на податоците (денес, вчера, последни 3 дена, последни 7 дена, последни 30
дена, од почеток, или опсег по желба на корисникот).
Како најавен корисник овозможена е опцијата за дискусија, каде можат да се
прашуваат и одговараат одредени прашања и да се пишуваат коментари. Во делот Discussion
може да се врши преглед на сите поставени прашања, дадени одговори и напишани
коментари. Сето ова значи дека платфорамата овозможува одлична интеракција со
останатите ученици, со што се овозможува соработка, проширување на знаењата и полесно
остварување на зацртаните цели.
Во Projects се наоѓаат проекти од областа на компјутерските науки и програмирањето
кои учениците ги креираат при процесот на учење. Може да се најдат постоечки проекти кои
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ученикот може да ги модификува, но може да се креираат проекти од почеток бидејќи оваа
платформа содржи и едитор на код.
Coaches претставува функционалност која ја има оваа платформа која овозможува да
се додаде тренер (учител) кој ќе има увид во прогресот на ученикот. Ова значи дека
учителите со помош на оваа платформа може да имаат детален увид за вложениот труд
индивидуално за секој ученик, а тоа помага да се одреди пристапот кон ученикот за да се
постигне подобар резултат.
Откако ќе се избере одредена област која сакаме да ја изучуваме, ни се прикажуваат
подобластите, а со избирање на една од подобластите ни се прикажуваат лекциите кои
подобласта ги содржи. Форматот во кој се прикажуваат лекциите може да биде:
• Видео - Поделени се на класични видеа каде некоја личност прави влог и објаснува
одредени детали кои се поврзани со темата која се изучува. Другиот тип се видеа каде
инструкторот црта или пишува на виртуелна табла а воедно преку говор објаснува за што
пишува или како решава одреден проблем.
• Текст
• Комбинација од видео и панел на кој можат да се забележат моменталните промени кои се
прават на кодот во видеото (слика 8). Ваквиот формат најчесто се користи во курсевите од
областа на софтверското инженерство, при што се обезбедува на многу полесен начин,
визуелно да се разбере суштината на материјалот кој се предава.

Слика 8
Идентификација на инструкциски функции на софтверот
Денес технолошкиот развој допринесува развивање на софтверски апликации од
големи размери. Инструкциските софтвери не се исклучок. Постојат неколку типови на
инструкциски функции кои се користат: [10][11]
• Drill and practice
• Tutorial
• Simulation
• Instructional game
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• Problem solving
Во минатото поради помалата комплексност на софтверите, најчесто еден тип на
инструкциски софтвер опфаќал една инструкциска функција. Ова овозможува на едноставен
начин, согледувајќи ги карактеристиките на софтверот, да идентификуваме која
инструкциска функција е искористена. Денес, со напредокот на технологијата, а со тоа и
зголемувањето на функционалностите, можностите и комплексноста на софтверите, еден
образовен софтверски пакет може да содржи голем број инструкциски функции. Поради ова
да се направи класификација на софтверот е многу потешко и најчесто е дискутабилно дури
и помѓу експерти од областа во која се наоѓа образовниот софтвер. Сепак од големо значење
е да може да се одреди кои инструкциски функции ги има имплементирано образовниот
софтвер кој се разгледува. Тоа им помага на учителите да одредат дали типот на образовниот
софтвер ги задоволува барањата кои се потребни за да им се овозможи ефикасна едукација
на учениците, бидејќи постојат суштински разлики помеѓу инструкциските функции, а
нивното комбинирање, односно избирање на инструкциските функции кои најдобро би ги
исполниле зацртаните цели, допринесува до високи резултати во процесот на учење.
Drill and Practice инструкциската функција е широко применета во Khan Academy
платформата. Оваа функција може да се забележи скоро во сите курсеви кои спаѓаат во
природно математичката област.

Слика 9
На слика 9 е прикажан пример каде студентите може да пристапат до секцијата за
вежбање на материјалот кој се содржи во курсот од областа на физика. Прашањата кои се
прикажуваат се однесуваат на делови од материјалот кој се изучува. На корисникот му се
прикажува опција каде може да избере хинт доколку не е сигурен кој одговор треба да го
одбере. Според карактеристиките кои се дефинирани за оваа инструкциска функција може да
се забележи дека корисникот има добра контрола врз презентацијата. Вежбите
функционираат на таков начин што на студентот му се овозможува целосна контрола врз
текот на настаните така што може да ги одговара прашањата временски според неговата
желба, може да користи помош, а веднаш по одговарањето на прашање добива одговор дали
прашањето го одговорил точни или погрешно како и соодветни инструкции што понатаму во
зависност од резултатот кој го добил. Со користењето на оваа инструкциска функција се
овозможува активно повторување на наученото со што се овозможува новонаучениот
материјал да се складира во долгорочната меморија во мозокот.
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Tutorial инструкциската функција претставува првиот чекор од каде оваа платформа
почнала да се развива. На почетокот тоа биле само обични видеа во кои се објаснувале
математички проблеми за подоцна да прерасне во огромна платформа со над 3500 туторијали
од најразлични области. Големата популарнот на туторијалите придонесува да денес постојат
огромен број туторијали за билокоја област. Лесната достапност до нив ги прави да бидат
лидер во неформалното образование. Сепак предизвикот не е да се направат колку што е
можно поголем број туторијали, туку како да се направат квалитетни туторијали кои ќе
нудат голема ефикасност кај корисниците. Khan Academy овај предизвик одлично го
извршува, креирајќи туторијали кои се лидер и пример како добрите туторијали треба да
изгледаат.

Слика 10
На слика 10 можеме да забележиме видео во кое имаме одлична графичка поддршка
која соодветствува со материјата која предавачот ја зборува. Начинот на кој се прикажани
концептите многу лесно ја доловува сликата која студентот би требало да си ја создаде во
својата глава за да добро биде запознаен со материјалот кој се изучува. Но туторијалите
креирани од страна на Khan Academy овозможуваат многу повеќе од само добра графичка
репрезентација на материјалот кој се предава. Исто така овозможуваат одлична интеракција
со ученикот, содржат одредени барања кои ученикот треба да ги изврши, нудат
дополнителни сугестии каде би можел ученикот да се доедуцира за работи кои се содржани
во туторијалот, но се теми кои се изучуваат во други области. Постои и опција каде ученикот
може да поставува прашања, со што се учествува во дискусија со останатите ученици за
темата која се изучува.
Simulations оваа инструкциска функција има големо значење во процесот на учење.
Симулациите овозможуваат примена на наученото знаење, како и генерирање на ново преку
интеракција со одреден модел кој има за цел да не научи како некој систем работи. Да се
направи реална ситуација може да е многу скапо во време и материјални средства па не
секогаш може да се дозволи да биде направена. Со развојот на технологијата, во случајот
софтверското инженерство овозможува развивање на софтверски симулации кои на
виртуелен начин вршат интеракција со корисниците на симулацијата и даваат соодветни
резултати во зависност од параметрите кои се зададени од корисникот. Khan Academy како
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платформа ја има опфатено и оваа инструкциска функција најчесто во курсевите од
областите на физика, хемија, медицина и слично. Со ова им овозможува на корисниците
ефикасно и брзо да го совладуваат материјалот кој се обидуваат да го научат.

Слика 11
На слика 11 е прикажана симулација од областа на физиката каде може да
променуваме и подесуваме одредени параметри и веднаш да ја забележиме разликата. Ова ни
овозможува лесно да донесеме заклучоци како параметрите со кои можеме да манипулираме
влијаат на симулацијата односно процесот кој се извршува.
Instructional Game - Khan Academy неодамна претстави нова апликација Khan
Academy Kids во која преку интерактивни игри се поттикнуваат најмладите (деца од 2-6) да
почнат да ги учат основите за понатамошното школување. Игрите кои оваа апликација ги
содржи се едноставни и лесни и го задржуваат нивото на заинтересираност кај учениците.
Темите кои се опфатени се изучување на букви и броеви, распознавање на бои, составување
на зборови и слично, преточени во едноставни предизвици исполнети со забава, резултирајќи
позитивно кон постигнувањето на посакуваните резултати кај учениците. На слика 12 е
прикажана игра кај која целта е да се изберат вистинските букви за да се комплетира
бараниот збор.
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Слика 12
Problem solving - Иако симулациите и инструкционланите игри се користат за учење
вештини за решавање проблеми, софтверот за решавање проблеми е дизајниран точно за оваа
намена. Оваа инструкциска функција бара од ученикот најголема посветеност, со цел да се
пронајде решение на одреден проблем од областа за која ученикот учи во моментот. Khan
Academy нуди ваква можност за многу од своите курсеви. Вежбите кои се нудат имаат
проблеми кај кои за изнаоѓање на решението треба да се почне од почеток а тоа опфаќа
неколку фази: запознавање со проблемот, собирање информации кои би помогнале во негово
решавање, преземање акции и операции за решавање на проблемот (користење на стекнатото
знаење), проверка дали решението ги исполнува потребите за решавање на проблемот.
Ваквиот начин на учење го предизвикува ученикот покрај користење на дотогашното знаење,
да се стреми сам, индивидуално да учи нови работи кои би му помогнале да изнајде
соодветно решение за дадениот проблем. Ваквиот начин на учење покрај генерирањето на
знаење допринесува ученикот да научи како да се соочува со предизвиците за кои треба да
изнајде решение, односно да стекне рутина како да пристапува кон зададен проблем со цел
најлесно и најефикасно да го реши.[12][13]
На слика 13 имаме задача која за која треба да се креира решение. Задачата е од
областа на компјутерски науки и инженерство а курсот е за бази на податоци. Тука ученикот
треба да го употреби досегашното знаење за да изнајде соодветно решение на дадениот
проблем.
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Слика 13
Споредба со слични софтвери и идентификување на добри и лоши страни
Постојат многу податоци кои може да ги најдеме на интернет од кои може да
заклучиме дека Khan Academy претставува лидер пред сите останати платформи за учење
кои се користат. Според https://www.g2crowd.com Khan Academy во 2019 е прворангирана
платформа и води пред сите останати платформи за учење (Codecademy, Udemy, Coursera,
edX). Тоа што оваа платформа ја прави толку успашна е преовладувањето на добрите страни
кои ги има оваа платформа наспроти лошите. Како најголема предност која ја има оваа
платформа е тоа што е комплетно бесплатна. Може да се пристапи до сите курсеви, сите
вежби, да се користат сите ресурси кои се понудени на учениците без притоа да се бара
некаква претплата. Сите останати платформи од областа на Khan Academy најчесто нудат
freemium услуги. Тоа значи дека постојат некои курсеви кои се бесплатни, но тоа најчесто се
воведни туторијали од кои најчесто не навлегуваат длабоко во темата која се изучува.
Другиот тип на курсеви се со пристап до одредени материјали но не целосно. За целосен
пристап треба да се плати одредена сума пари за да можеме да го довршиме започнатото
учење. Друга добра страна е тоа што при користењето на Khan Academy на корисникот не му
се прикажуваат никакви рекламни материјали со што вниманието на ученикот се задржува
кон примарната цел. Ова не е така и кај останатите платформи кои користат многу сервиси за
рекламирање за да допринесат во профитот на компанијата која ја поседува платформата. Со
ова се отргнува вниманието на ученикот и може да доведе до губење на фокусот кон
примарната цел.
Друга позитивна страна која ја има оваа платформа е тоа што содржи курсеви кои
започнуваат од изучување на основите на областа во која се наоѓа курсот па се до ниво на
професионалност и сето тоа е добро организирано со добра усогласеност на учењето и
вежбите при кои успешното завршување на истите ученикот се стекнува со одлично знаење
кое може да го примени во решавање на останати проблеми и предизвици.
Поради бесплатното користење на оваа платформа како добра страна може да се земе
и фактот дека корисникот може да изврши детален преглед на темите кои се опфатени во
курсот што би влијаело во одлуката дали тоа е соодветниот курс кој ги исполнува потребите
на ученикот. Останатите платформи најчесто имаат воведни информации каде апстрактно се
објаснети темите и концептите кои ќе се изучуваат или може да содржат пристап до неколку
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почетни теми што најчесто не е доволно за да корисникот одлучи дали ги исполнува
неговите очекувања.
Една од лошите страни што може да се сретне кај сите платформи од овај тип е што
во некои од курсевите може да се сретнат грешки кои може да водат кон погрешно
разбирање на одредени концепти, но тимот на Khan Academy секогаш се труди експресно да
ги поправи грешките на местото каде што се адресирани од страна на корисниците кои ги
забележале. Со ваквиот брз и ефикасен пристап се задржува ефикасноста во процесот на
учење со што се исполнуваат очекувањата на учениците и им се обезбедува одлична
содржина која би им помогнала во нивното усовршување и постигнувањето на нивните цели.
Друга негативна страна би можела да се земе тоа што процесот на учење е од затворен
карактер, односно дека ученикот не е опкружен со други ученици околку себе, се губи
натпреварувачкиот дух и дружбата. Ова претставува глобален проблем за сите платформи и
апликации. Иако постојат напори да се воведе поголема интеракција меѓу учениците кои
користат вакви платформи, таа интеракција е виртуелна преку користење на дискусии,
креирање на натпревари каде секој ученик може да учествува и слично, но сепак неможе да
го замени традиционалниот начин на интеракција која ја има во училиштата.
Можност за употреба на Khan Academy во образовниот систем во Македонија
Khan Academy нуди можности за едукација на лица од сите возрасти. Во САД оваа
платформа интензивно се користи во образовниот систем, овозможувајќи на учениците да
добијат подостапно, а воедно и поквалитетно образование.[14] Иако оваа платформа има
поддршка за неколку јазици, за жал македонскиот не е еден од нив. Ова претставува голем
предизвик доколку би сакале оваа платформа да се употреби во основното образование.
Сепак, можностите се многу поголеми за средношколците бидејќи модерните трендови денес
налагаат тинејџерите да веќе имаат солидно познавање од англиски јазик. Ова овозможува да
ја користат оваа платформа во интеракција со професорите кои предаваат одредени предмети
на таков начин што професорот може да им задава одредени задачи кои учениците треба да
ги исполнат. Оваа платформа овозможува индивидуално следење на секој од учениците
посебно, водење сметка за активностите и трудот кој ученикот го вложил. На овај начин
професорот може да го следи прогресот на секој ученик посебно и според тоа може да
одреди кои методи да ги користи за на најдобар начин го пренесе знаењето кај учениците.
Студентите денес се постојано поврзани на интернет каде ги прават најголемиот дел од
нивните истражувања. Khan Academy содржи одлични курсеви за многу области кои би биле
корисни за студентите. Оваа платформа може да се користи како одлично место каде
студентот би се стекнал со потребните знаења кои би му помогнале во понатамошниот
образовен развиток. Доколку би се извршил превод на оваа платформа, интеграцијата во
образовниот систем би била одлична, посебно поради курсевите кои се создадени за
најмладите (учениците во основно училиште) и би можела многу да придонесе многу во
нивниот образовен развој. Дотогаш оваа платформа може да се користи алтернативно, како
одличен извор на материјали и курсеви кои би го потпомогнале традиционалното
образование.
Заклучок
Khan Academy претставува голем двигател на глобалното иновативно, модерно
образование кое денес станува се поприситно околу нас. Оваа платформа како лидер во
својата област има голем удел во менувањето на традиционалното образование. Досегашните
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резултати покажуваат дека оваа платформа го менува образованието во позитивна насока,
овозможувајќи поголеми можности на оние кои имаат желба да учат нови работи. Доколку
во иднина оваа платформа обезбеди поддршка за повеќе јазици, можеме да очекуваме уште
поголем удел во образовните системи низ светот, вклучувајќи го и македонскиот. Ваквиот
развиток во иднина би можел да придонесе за поквалитетно образование на глобално ниво за
сите кои имаат потреба од истото. Ваквиот напредок во образованието ќе допринесе
произведување на квалитетни кадри кои заедно би изградиле нови пронајдоци и би пронашле
нови решенија кои би го менувале општеството и начинот на живот кон подобро.
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