
  

 
 

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА  

(НКЕУ-МК) 

 

 

ПРЕПОРАКИ ОД ШЕСТА СЕСИЈА НА РАБОТНА ГРУПА 4 – Правда, слобода и безбедност 

(Поглавје 24) 

„Ветингот како мерка за поефикасно судство“ 

 

1. Изразот ветинг (Vetting) да биде соодветно преведен на македонски јазик и тој термин да се 

употребува во идната комуникација; (можна формулација: Оценување на интегритет или 

реевалуација). Да се даде кратка дефиниција што преставува ветинг во МВР и истата да биде 

содржана во регулативата врз  основа на која ќе се спроведува истиот.  

2. Да се обезбеди општествен консензус меѓу главните субјекти во македонското општество, за 

спроведување на ветингот. Обезбедениот консензус ќе создаде позитивна клима дека процесот се 

спроведува заради заштита на интегритетот на вработените и  интегритетот на самите 

институции. 

3. Неопходно е да се спроведе комплетна анализа на фактичката состојба во МВР и во општеството, 

во целина. Целта е да се дефинира потребата, постапката и последиците од ветингот во областа 

каде истиот ќе се спроведува. Анализата првенствено треба да даде одговор, кои се 

предвидливите резултати од истиот и дали  ветингот ќе ги реши доминантните проблеми во 

институцијата. Исто така, анализата треба да ги предвиди сите евентуални ризици, можни 

негативни последици и да ги  превенира истите;  

4. Од направената анализа, да се изготви Програма со Акциски план, кои ќе бидат рамката по која 

ќе се прави ветингот. Пред отпочнување на постапката на ветинг, неопходно е да се концепира 

одржливо решение кое ќе профункционира по спроведувањето на ветингот. Имено институцијата 

што ќе го спроведува ветингот, перцепиран како еднократен процес, со јасен рок за почнување и 

завршување, мора да создаде правни, организациски, кадровски и материјални услови за 

создавање на функционално одржливо решение во рамките на постојната организациска 

структура на  институцијата. Истото, би било соодветна гаранција за изградба и опстојување  на 

кредибилна и професионална институција и перманенетен влог во заштитата на интегритетот на 

постојните и идни вработени во институцијата. 

5. Прецизно да се утврди, врз основа на кои критериуми ќе се врши ветингот, кој би бил 

персоналниот опфат на ветингот, во смисла кои субјекти, односно кои категории на вработени во 

институцијата  ќе подлежат на ветинг и по кој редослед ќе се спроведе процесот; (ова ќе биде 

содржано во Програмата)  



  

 
 

6. Процесот на градење на концептот на ветинг во институциите мора да се одвива со 

меѓународните партнери, како гарант на неутралноста на целата постапка. Во телата кои ќе го 

следат (мониторираат) процесот на ветинг да се овозможи поголема застапеност на граѓански 

организации и здруженија, кои имаат стручни компетенции и афинитети во оваа област, како и 

доволен број на преставници од стручната и научната јавност.  

7. Да се формира Независна комисија од експерти, професионалци во областа кои ќе ја 

спроведуваат постапката за ветинг и да се предвиди можност за вложување на жалба на одлуката 

на комисијата во интерес на заштита на двостепеност на постапката и почитување на основните 

човекови права.  

8. Имајќи во предвид дека се работи за многу сензитивен и комплексен процес, неопходно е 

претходно да се планираат и подготват сите фази на процесот и да се преземат сите материјални, 

финансиски и кадровски подготовки. Имено, Програмата да содржи дека институциите каде што 

ќе се спроведува ветингот, треба благовремено да пристапат кон организирање обуки со цел да се 

избере и подготви доволен број на обучен и оспособен кадар за спроведување на овој процес.  

9. Програмата да ја содржи и постапката за прибавување на документи, информации и слично од 

други институции кои не се МВР, како УЈП, Агенција за катастар и недвижности, заради 

спроведување на процесот на ветинг.  

10. Спроведувањето на ветингот е финaнсиски зависен процес. За таа цел, потребно е да се 

планираат и обезбедат одржливи финансиски извори за правовремено покривање на 

финансиските импликации неопходни за спроведување на процесот. (Неопходно е и 

обезбедувањето на соодветни со закон предвидени материјални услови за чување на документите 

и материјалите кои ќе се прибават од спроведувањето на ветингот, како и соодветна постапка на 

заштита на истите); 

11. Особено е значајно, институциите што ќе планираат да спроведат процес на ветинг  кадровски да 

се подготват за да ги заменат вработените  кои нема да го поминат ветингот, со цел институциите 

непречено да ја спроведуваат со закон утврдената функционална надлежност. 


