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ВОВЕД

Реформата на јавната администрација е една од главните стратегиски приоритети на Владата, 
содржан во Програмата (2014-2018 година). Посебен дел од оваа Програма се однесува на 
информатичката технологија и на реформата на јавната администрација во кој е наведено дека 
„услугите на администрацијата и нејзината сервисна ориентација се од суштинска важност за 
граѓаните и за компаниите, поради што е неопходно да се изгради високостручна и професионална 
јавна администрација“.

Ваквата администрација, која претставува основа на целокупниот јавен сектор од кој зависат 
демократските процеси, бизнис-климата, економскиот развој и интеграцијата на земјата во 
ЕУ, ќе обезбеди ефикасно креирање на политики во корист на граѓаните и на фирмите и нивна 
доследна примена. Воспоставувањето на компетентна, ефективна, ефикасна, одговорна, сервисно 
ориентирана и транспарентна јавна администрација, во согласност со принципите на „европскиот 
административен простор“, е крајна цел кон која се стреми процесот на реформа на јавната 
администрација, заради интеграцијата на земјата во Европската Унија и во НАТО, но, пред сè, 
заради задоволување на потребите на граѓаните и на бизнис-заедницата. 

Стратегијата за реформа на јавната администрација (СРЈА) (2018-2022) треба да претставува 
системско и логично продолжение на претходната Стратегија за реформа на јавната 
администрација (2010-2015) што беше имплементирана од Владата, под водство на Генералниот 
секретаријат на Владата и Министерството за правда до 31.12.2010 година, односно под водство 
на Министерството за информатичко општество и администрација од 1.1.2011 година. 

За жал, Министерството за информатичко општество и администрација не учествувало во 
подготовката на претходната Стратегија, туку само ја наследило, и од тие причини може да се 
заклучи дека низ текот на годините тоа технички и кадровски се приспособувало на предвидените 
активности во Акцискиот план на Стратегијата, но и самата Стратегија и Акцискиот план биле 
видоизменети во определени сегменти за да се приспособат на визијата, целите и на капацитетите 
на Министерството.

Од тие причини важно е да се потенцира дека сегашната поставеност на МИОА во системот, јасно 
утврдените законски надлежности и стекнатото искуство во имплементацијата на реформата на 
јавната администрација се од суштинска важност за континуитетот на реформските активности.1 

Центарот на заедницата на Општина Центар во партнерство со Центарот на заедницата на Општина 
Струга ја увидоа потребата од мониторирање на еден ваков сеопфатен и сложен процес, како 
што е процесот на донесување на СРЈА 2018-2022 и во периодот од јуни 2017 до  2018 
година спроведоа мониторингот на процесот. 2

Изработивме сет на истражувачки алатки со цел да го оцениме нивото на вклученост на граѓанските 
организации (ГО) во креирањето на Стратегијата, како и на резултатите од таквото учество, а 
наедно и да ги утврдиме препреките со кои се соочија претставниците на граѓанскиот сектор при 
учеството во донесувањето на стратегиските документи и оттука да предложиме можни решенија.

Цел на овој документ е врз основа на наодите од мониторингот да се дадат препораки за тоа како 
да се постигне подобрување на информираноста на граѓанските организации за потребата и за 
важноста од нивно учество во процесите на креирање политики и како да се поттикне практика на 
инклузивен процес на донесување стратегиски документи од областа на јавната администрацијa.

1  
http://vlada.mk/sites/default/�les/GPRV2014-18_godina.pdf

2  Овој проект е дел од поголем проект за набљудување на реформите на јавната администрација (Граѓанска алијанса 
за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од граѓанските организации).
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• Следење на веб-страници и онлајн-платформи - Се анализираа веб-страниците на
кои се поставуваат документи поврзани со процесот на подготовка на СРЈА, официјалните веб-
страници на МИОА и на Секретаријатот на Владата на РМ, како и платформата за електронски јавни 
расправи http://e-demokratija.mk/ во делот на коментари што се поставени во врска со нацрт-
верзијата на СРЈА. Се примени квалитативно анализирање на коментарите поставени на веб-
платформата што се однесуваат на нацрт- верзијата на СРЈА, временските рокови на достапност на 
документите и временските рамки на објавување на информациите и на повиците.

• Три полуструктурирани интервјуа со претставници од МИОА - Од нив добивме
информации за процесот на подготовка на Стратегијата, формирањето на работните групи и 
подгрупи, вклучувањето на ГО и нивниот инпут во креирањето на СРЈА.  

• Две дискусии во фокус-групи - Се одржаа со претставници од јавната администрација
што беа вклучени во работните групи и подгрупи, а целта беше да се утврди нивната информираност 
за процесот на подготовка на СРЈА, вклученоста на граѓанските организации во процесот, нивното 
учество во консултативните средби, релевантноста на организациите што биле дел од процесот 
и дадените препораки од ГО. Учесниците во фокус-групата пополнија и краток прашалник со кој 
добивме мерливи податоци за нивните ставови и мислења. Со дозвола на учесниците се направи 
тонско снимање на разговорот во текот на фокус-групата, а паралелно со дискусијата се водеше 
записник на главните поенти, излагања, препораки од кои ќе се извлечат информации што се 
релевантни за извештајот. Направена е квантитативна анализа од прашалникот со табеларно 
сумирање на одговорите.

• Структуриран онлајн-прашалник наменет за претставниците на  граѓанските
здруженија со 18 прашања кои го пополнија 32 ГО учесници во процесот и 10 ГО што не 
учествувале во процесот кои одговорија на 10 прашања. Прашалникот беше поставен на веб- 
платформата www.surveymonkey.com, а понатаму тој нуди и автоматска анализа на добиените 
податоци. Покрај тоа, се употреби квантитативна анализа на добиените податоци и нејзино 
приспособување за потребите на извештајот, со што се добија заклучоци и препораки.

• Неформални состаноци и средби се одржаа и со повеќе лица, добри познавачи
на процесот на СРЈА и од нив се добија продлабочени информации и податоци за и околу 
процесот на реформа.

3. ФАЗИ НА ПОДГОТОВКА НА СРЈА

На средината на април 2010 година Собранието усвои нов Закон за јавни службеници (Службен 
весник на РМ, бр.52 од 16.04.2010 година). Во согласност со одлуките на Уставниот суд се утврди дека 
тој закон има одредени недостатоци, како во поглед на опфатот, така и во поглед на структурата. Со 
законот не беше направена разлика меѓу вработените во јавниот сектор што вршат работи што по 
својата природа се административни и може да бидат унифицирано уредени и вработените што 
се директни даватели  на јавни услуги (лекари, наставници, професори, социјални работници, 
уметници, комунални работници итн.), кои имаат специфики во уредувањето, при што се оцени 
дека законот содржи голем број одредби што предизвикуваат неконзистентност и беа постепено 
укинувани. 

Во декември 2010 година Владата на РМ усвои Стратегија за реформа на јавната администрација 
и детален Акциски план. Донесувањето на овие два документа беше оценето како политичка 
волја да се развива добра администрација и да се прави реформа во оваа исклучително значајна 
област. Системот на вработените во јавниот сектор (државните и јавните службеници) сè уште 
има потреба од значителни промени, со цел да се пресретнат професионалните стандарди. 
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Причината за тоа првенствено лежи во несоодветната правна рамка, но и во делумното 
непочитување на постојната правна рамка. Основно е да се изгради систем на јавна администрација 
што е базирана врз заслуги (мерит систем). Наспроти тоа, се оценува дека вработувањето, 
унапредувањето, оценувањето и другите одлуки за кариерата на службениците повеќе се 
базирани врз приватни мотиви отколку на заслуги. Друг индикатор за систематска неусогласеност 
со законите е практиката на работодавците во јавниот сектор да ги избегнуваат процедурите на 
вработување што се предвидени со законот преку воведување на привремени вработувања.3 

Подготовката на СРЈА бележи две фази. Првата фаза започнува со работните групи формирани од 
страна на поранешната Министерка Марта Арсовска Томовска со решение број 12/1-2881/1 на ден 
30.06.2016 година. Втората фаза следува по изборот на нова Влада, по што се формираа нови  работни 
групи од Министерот Дамјан Манчевски, со решение број 08/1-2336/2 на ден 26.07.2017 година. 

Според информациите што ги добивме во текот на истражувањето преку барањата за пристап 
до информации од јавен карактер, во првата фаза биле вклучени само три ГО (ЗГ „Институт за 
човекови права“,4  „Институт за европска политика“5  и ЗЕНИТ – Скопје). Исто така, во работните 
подгрупи е вклучен и претставник од ИПА 2 механизмот.6  
Ваквиот пристап на недоволна вклученост на ГО покажува затвореност и нетранспарентност при 
процесот на подготовка на СРЈА во првата фаза.

На 30.6.2016 година одржана е јавна консултација за СРЈА на тема приоритети за новата 
Стратегија за реформа на јавната администрација 2016-2021 организирана од проектот  ИПА 2 
механизмот за граѓански организации. ИПА 2 механизмот е составен од мрежа од 9 ГО како 
работна група (координативно тело), 14 избрани претставници на ГО (2 за секој од секторите 
идентификувани во Стратешкиот документ на земјата) и 94 организации на граѓанското 
општество, како членови на механизмот. Ова е направено со цел зајакнување на партнерството 
меѓу граѓанските организации, Делегацијата на Европската Унија и  владините институции.

ваа јавна консултација имаше за цел да придонесе во креиањето политики како што е  
Стратегијата за реформа на јавната администрација.Тогашниот заменик-министер господин 
Тимчо Муцунски на консултацијата нотираше дека во подготовката на стратегискиот документ 
учествуваа граѓанскиот сектор и академската заедница што се дел од работните групи.7  Од друга 
страна покрај ваквото тврдење на заменик министерот, Сигма во својот Мониторинг извештај 
за Македонија објавен во 2017 година, наведува дека во процесот на донесување на оваа 
стратегија имало лимитирано учество на претставници од граѓанскиот сектор.8 За првата фаза 
при креирањето на работните групи немало отворен повик според кој претставниците можеле да 
конкурираат според одредени критериуми, туку самостојно номинирале граѓански организации. 

На 15 јуни 2017 година МИОА упати јавен повик до граѓанските организации и до сите засегнати 
страни да достават коментари и предлози во однос на нацрт-верзиите изготвени во првата фаза 
при подготовката на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и Акцискиот 
план 2018-2022. 

Рокот за доставување коментари беше 15 дена, односно до 30 јуни 2017 година. 
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3 https://ener.gov.mk/�les/propisi_�les/consultation/10_23164442%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B
0%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B-
D%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83.pdf
4https://www.ihr.org.mk/index.php?lang=mk&
5 http://www.epi.org.mk
6 http://www.ipa2cso.mk/7 http://www.akademik.mk/javna-konsultatsija-za-novata-strategija-za-reforma-na-javnata-administratsija/
http://www.ipa2cso.mk/konsultacii/
 8 SIGMA, Monitoring Report: �e principles of Public Administration, �e Former Yugoslav Republic of Macedonia, November 2017, стр. 12, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-the-for-
mer-Yugoslav-Republic-of-Macedonia.pdf 
 9http://www.mioa.gov.mk/?q=node/4399
http://e-demokratija.mk/document_library_page/-/document_library/view/479844/6905



Огласот е објавен на веб-страницата на МИОА и на порталот Е-Демократија, а го пренесоа 
и медиумите.9  Повикот е резултат на првата консултативна работна средба за демократски 
реформи на јавната администрација, која се одржа на 13 јуни во Клубот на пратениците. На 
средбата за демократски реформи во јавната администрација присуствуваа претставници од 
Министерството за информатичко општество и администрација, граѓанските организации, 
експерти, претставници од меѓународната заедница, синдикатите, медиумите.10  На средбата 
министерот Дамјан Манчевски, меѓу другото, потенцираше дека за демократски промени во сите 
општествени сфери на живеење во Република Македонија од клучна важност е граѓанскиот 
сектор, но во процесот на креирање, мониторинг и евалуација на реформските приоритети да 
бидат вклучени и сите други релевантни фактори.11  

Во однос на повикот за доставување коментари, 22 организации упатија јавно достапни 
забелешки и препораки за Нацрт-cтратегијата за реформата на јавната администрација 
2018-2022 и Акцискиот план. 

За разлика од работните групи кои беа формирани од поранешната министерка пред 
донесувањето на решението за формирање на работната група и на подгрупите од 26.7.2017 
година следуваше јавен повик што го објави МИОА со критериуми за учество и начин на 
номинирање на учесниците.12  Повикот беше објавен на 30 јуни 2017 година, со краен рок за 
пријавување до 6 јули 2017 година. Со ова на здруженијата им се даде рок од седум (7) дена за 
пријавување. Повикот беше објавен на страницата на МИОА и беше споделен до граѓанските 
здруженија преку листата на TACSOMK, со што е овозможено да се информираат голем број 
здруженија што се потенцијални учесници во работните подгрупи.

Во прилог ви претставуваме табеларна компаративна анализа на работните групи формирани на 
30.06.2016 од страна на поранешната Министерка Марта Арсовска Томовска и формираните 
работни групи на 26.07.2017 година од страна на новиот Министер Дамјан Манчевски.

10http://www.akademik.mk/mioa-upatuva-povik-za-dostavuvane-komentari-vo-odnos-na-natsrt-strategijata-za-reformi-vo-javnata-administratsija-i-aktsiskiot-plan/
11http://www.akademik.mk/mioa-upatuva-povik-za-dostavuvane-komentari-vo-odnos-na-natsrt-strategijata-za-reformi-vo-javnata-administratsija-i-aktsiskiot-plan/
12 http://www.mio.gov.mk/?q=node/4407 ; http://www.mio.gov.mk/�les/pdf/dokumenti/Povik_nominacii_SRJA-nevladini.pdf
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Анализирајќи ги податоците добиени од решенијата за формирање на работни групи за 2016 и 
2017 година може да заклучиме дека бројот на учесници е драстично зголемен. Тоа значи дека од 
45 учесника во работните групи во 2016 година се зголемил на 142 учесника во 2017 година. Исто 
така потребно е да нотираме дека бројот на учесници од ГО е зголемен од 5 учесници на 73. Во 
првата работна група не биле вклучени синдикатите, додека пак во работната група формирана 
од Министерот Дамјан Манчевски вклучени се 4 синдикати. Во двете работни групи изоставени 
се претставници од академската заедница. Оваа анализа ни укажува на фактот за подобрување на 
отвореноста и транспарентноста во процесот на креирање на СРЈА. 

4. РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНИ ДВЕ ФОКУС-ГРУПИ

Во текот на ноември 2017 година се спроведоа две фокус-групи со вкупно осум (8) претставници 
од различни институции од јавниот сектор: Министерството за информатичко општество и 
администрација, Министерството за локална самоуправа, Министерството за труд и социјална 
политика, Агенцијата за администрација, Генералниот секретаријат на Владата и Секретаријатот за 
спроведување на Охридскиот рамковен договор. Претставниците од Министерството за правда 
одбија да учествуваат во фокус-групите, иако беа уредно поканети по писмен, електронски и 
телефонски пат. На втората фокус- група не дојде ниту претставникот од Министерството за труд и 
социјална политика, иако претходно го потврди своето присуство.

Организирањето на фокус-групите се одвиваше со тешкотии затоа што наидовме на голема 
нереспонзивност и неодговорност/недостиг на отчетност на одредени јавни институции и 
нивни вработени, па затоа единствен начин да обезбедиме присуство беше преку неформални 
контакти. Наспроти позитивните искуства со претставниците од најголем број од контактираните 
институции, дел од нив покажаа целосна неподготвеност за соработка и, според нашето 
видување, неразбирање на обврските за отвореност и отчетност што ги имаат кон граѓаните. 
Оттука, недоволниот број претставници во фокус-групите претставува извесно методолошко 
ограничување во нашето истражување.

Подготовката на оваа Стратегија треба да ја поделиме на две фази.

Почна да ја подготвува една Влада, а треба да ја заврши друга Влада. Во секој случај, во двата 
процеса вклучена е СИГМА и таа дава поддршка, насоки и на крајот ќе треба да даде оцена на 
нацртот - изјава на учесник во фокус група.

Во однос на повикот и критериумите за учество на ГО во процесот на подготовка на СРЈА во првата 
и во втората фаза, учесниците во фокус-групите наведоа неколку забелешки.

- Во првата фаза на подготовката работенo е на анализа на состојбите и на мислењата за
тоа каков е процесот на подготовка на СРЈА, додека пак во втората фаза веќе се соочиле
со текст што е финализиран. Во првата фаза учествувале само три (3) граѓански
организации со пет (5) претставника, додека пак во втората фаза учествувале 73
граѓански организации.

- Мислењето на учесниците во однос на граѓанските организации во втората фаза е дека
максимално биле вклучени во процесот, на еден транспарентен начин.  До голем број
граѓански организации биле пратени покани да се вклучат, па понатаму тие се
организирале на ниво на повеќе сојузи. Од името на поголем дел од граѓанските
организации доаѓал претставник и ги презентирал нивните ставови.

11



Начинот за учество во работните групи бил утврден врз основа критериуми кои биле наведени 
во отворениот повик на МИОА. Двата критериума за учество во работните групи биле да постојат 
минимум една година и да имаат портфолио со кое ќе прикажат дека имаат значајно искуство во 
работата во областа на јавната администрација. Граѓанските организации доставувале номинација 
со потврда од Централниот регистар  и со приложување портфолио на организацијата. Сите што ги 
исполнувале овие критериуми номинирале членови во работните групи. Граѓанските организации 
требало да изберат дали сакаат да номинираат по еден  претставник во секоја подгрупа или само 
во дел од тематските подгрупи, но принципот бил по еден претставник во секоја подгрупа. Секоја 
организација која ги исполнувала овие два критериуми била вклучена во работните групи.

Учесниците во фокус-групите потенцираа дека во втората фаза соработката со невладиниот сектор  
била унапредена, иклузивна и потранспарентна. Тоа подразбира добра соработка со невладиниот 
сектор, вклученост на граѓанските организации на ниво на подготовка на стратегиски документи, 
на ниво на подготовка на нормативна рамка итн.

Во однос на  на ГО во работните групи, учесниците во фокус-групите наведоа 
дека хронолошки гледано во подготовката на СРЈА имало добар инпут од граѓанскиот сектор. 
Тие биле вклучени со конкретни иницијативи и предлози.

- Врз основа на коментарите од учесниците генералното мислење е дека предлозите и
сугестиите од граѓанскиот сектор  „се конструктивни и издржани (релевантни)“.

- За сите учесници во работните групи за подготовка на СРЈА  заедничко „е дека 
Стратегијата е многу јасна, конкретна и читлива при првиот преглед. Во првиот дел се 
споменуваат двете претходни стратегии, потоа следува стратегиската рамка.“

5. КРАТОК  ПРАШАЛНИК ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ФОКУС-ГРУПИТЕ

Краткиот прашалник беше пополнет од осум (8) испитаници учесници во фокус-групите со цел да 
се добијат јасна слика и прецизна информација за нивните ставови по клучните прашања, кон чии 
одговори целиме со ова истражување. 

Во прилог е даден табеларен приказ на сумираните резултати
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На првото прашање за тоа каква е генералната оценка на процесот на подготовка на СРЈА 2018-
2022, од аспект на транспарентност, вклученост на засегнати страни, технички, физички, финансии 
и временски ресурси, најголем број испитаници (од вкупно 8), односно шестмина одговориле со 
оценка 5, а само двајца испитаници одговориле со оценка 4.

2. На скала од 1 до 5 (каде што 1 е нема учество, 2 е слабо учество, 3 е доволно, 4 е високо учество, 5 е
максимално учество) (Не знам/Не сакам да одговорам) оценете ја вклученоста на граѓанскиот сектор 
во процесот на подготовка на СРЈА 2018-2022.

На второто прашање што се однесува на вклученоста на граѓанскиот сектор во процесот на 
подготовка на СРЈА 2018-2022,  најголем број испитаници (вкупно 4), одговориле со оценка 4, тројца 
со оценка 3, а само еден испитаник одговорил со оценка 5.

3. На скала од 1 до 5 (каде што 1 е не беше прифатен ниеден, 2 е мал број беа прифатени, 3 е доволен
број прифатени, 4 е голем број прифатени, 5 е сите се прифатени) (Не знам/Не сакам да одговорам)
оценете колку искажаните предлози и сугестии беа земени предвид при подготовката на оваа
Стратегија.
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На прашањето што се однесува на тоа колку од искажаните предлози и сугестии беа земени предвид 
при подготовката на СРЈА најголем број испитаници (вкупно 4) одговориле со оценка 5, тројца со 
оценка 4, а само еден испитаник одговорил со оценка 3.

4. На скала од 1 до 5 (каде што 1 е воопшто не сум задоволен/на, 2 е незадоволен/на, 3 е задоволен/
на, 4 е многу задоволен/на, 5 е целосно задоволен/на) (Не знам/Не сакам да одговорам) оценете
колку сте задоволни од квалитетот и од релевантноста на дадените предлози, сугестии, критики на
ГО.

На прашањето колку испитаниците се задоволни од квалитетот и од релевантноста на дадените 
предлози, сугестии, критики од ГО, од вкупно 8 испитаници, најголем број испитаници (вкупно 4) 
одговориле со оценка 4, тројца одговориле  со оценка 5, а само еден испитаник 
одговорил со оценка 3.

5. На скала од 1 до 5 според приоритет (каде што 1 е воопшто небитно, 2 е малку битно, 3 е битно,
4 е значително, 5 е приоритетно) (Не знам/Не сакам да одговорам), според вашето мислење, кои
од следниве фактори најмногу ја ограничуваат можноста за поголема вклученост на ГО во 
процесот на подготовка на СРЈА 2018-2022.
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На петтото прашање, според тоа кои фактори најмногу ја ограничуваат можноста за поголема 
вклученост на граѓанските организации во процесот на подготовка на СРЈА 2018-2022, најмногу 
испитаници (вкупно 4) одговориле дека се соочувале со недостиг на време, тројца испитаници 
одговориле дека нема доволна информираност кај граѓанските организации за можностите за 
вклучување во консултациите, а само еден испитаник одговорил дека се соочил со ограничени 
технички ресурси.

Сумарни резултати од краткиот прашалник:

Од анализираните одговори може да се заклучи дека генералната оценка е висока, односно најмногу 
испитаници одговориле со оценка 5 на прашањето како е оценет процесот на подготовка на СРЈА 
2018-2022, од аспект на транспарентноста, вклученоста на засегнатите страни, техничките, физичките, 
финансиските и временските ресурси. Во однос на вклученоста на граѓанскиот сектор во процесот 
на подготовка на СРЈА 2018-2022 најмногу испитаници одговориле со оценка 4, а со тоа, сепак, се 
потврдува фактот дека ГО фактички биле вклучени во процесот на подготовка на Стратегијата. Во 
однос на релевантноста на искажаните ставови на ГО во врска со СРЈА оценката е генерално висока, 
односно најмногу испитаници одговориле со оценка 5. Сепак, во однос на тоа кои фактори најмногу 
ја ограничуваат можноста за поголема вклученост на ГО во процесот на подготовка на СРЈА 2018-
2022 најголем број од испитаниците навеле дека тоа се недостигот на време и недоволниот број на 
одржани консултации со ГО. 
Ова може да се земе како личен став на учесниците во фокус-групите што, сепак, доаѓаат од јавните 
институции и од нивната перцепција за учеството на граѓанските организации во процесот на 
подготовка на СРЈА 2018-2022. 
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6. ИНТЕРВЈУА СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД МИОА

Од интервјуата забележани се неколку заклучоци:

- Според претставниците на МИОА, станува збор за еден подолг временски период
поделен на два дела.

- Во првиот дел се забележуваат целосна затвореност и неинклузивнист на институциите.

- Во вториот дел на подготовката на СРЈА се препознава зголемена инклузивност,
особено во поглед на учеството на граѓанските организации.

- Интервјуираните раководители „го оценуваат процесот како исклучително отворен и
конструктивен“. По пат на јавен повик биле поканети сите заинтересирани страни
(невладини организации, синдикати), имајќи в предвид колку е значајна темата и колку
таа е во приоритетите на секоја Влада.

- „Не само двата процеса туку и двата документи (двете стратегии), според МИОА, 
содржат и значителни квалитативни разлики. Така, според Министерството, ако се 
направи една споредбена анализа почнувајќи од структурата и од содржината 
на стариот документ до она што значи реално отсликување на фактичката состојба 
на идентификуваните проблеми, забележливо е пресликување во многу мала мера. 
Во она што значат, пак, генерални одредници каде што треба да движи јавната 
администрација во наредните пет години, текстот на новата Стратегија е јасен и
првпат се постави прашањето за стручна и деполитизирана администрација, 
подобрено  креирање на политики, подобрена вклученост и инклузивност, 
зголемена  вклученост на засегнатите страни, подобрен пристап до услугите за 
граѓаните.“

- „МИОА потенцира дека начинот на кој се артикулираат пораките и отвореноста и 
базирањето на ставовите втемелени врз докази е една од големите придобивки на 
новиот стратегиски документ. МИОА очекува граѓанските организации да даваат 
конструктивни и издржани предлози што ќе се базираат врз анализи, информации и 
докази.“

- „Во моментов МИОА работи во корелација со програмата за работа на Владата, со 
временска рамка до 2020 година, односно се земаат владините приоритети ПРИБЕ и 
планот 3-6-9  .“14 

-„МИОА истакна дека имало и коментари што не значеле конкретен придонес за 
процесот на СРЈА. Некои од нив значеле артикулација на работењето на 
организацијата што го доставува предлогот. Не секогаш тие коментари значеле 
пораки и забелешки  што конкретно би можеле да бидат употребени во конкретни 
делови на текстот на Стратегијата.“
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-

- Од МИОА „сметаат дека има потреба од зајакнување на капацитетот на самиот 
невладин  сектор за давање коментари, забелешки, сугестии, препораки и нивна 
конструктивност.”

- Во однос на ограничувањата со кои се соочило МИОА од аспект на техничките ресурси,
временскиот притисок и другите ограничувања, дополнителна негативна околност бил
и фактот дека изработката на оваа Стратегија почнала на средината на летото, кога
вработените користат годишни одмори. Како резултат на овој факт имало недоволно
средби и можности за комуникација со ГО.

На прашањето дали постоеле механизми што исклучуваат партиски или, пак, други надворешни 
влијанија во процесот на подготовка на СРЈА, претставниците од МИОА ги дадоа следниот одговор:

- „Се смета дека немало таков притисок затоа што клучни ставови на оваа Влада се дека 
тие притисоци мора да се отстранат од администрацијата, но секако бидејќи станува 
збор за стратегиски документ што треба да ја отслика и програмата за работа 
на Владата предвид биле земени одредени клучни документи. Самата програма за 
работа на Владата била земена  предвид бидејќи таа е извор на политиките во областа
на јавната администрација.“ 

Од спроведените интервјуа со претставниците на МИОА кои се вклучени во процесот на подготовка 
на стратегијата на СРЈА може да се заклучи дека постои разлика во однос на двете фази на подготовка 
на СРЈА. Во првата фаза може да се нотира дека има вклученост на мал број засегнати страни во 
процесот, додека во втората фаза е дојдено до значичителни промени, односно се нотира поголема 
вклученост на засегнатите страни и процесот е отворен и инклузивен. Најважно е тоа што во 
процесот на подготовка на СРЈА 2018-2022, се поставува прашањето за  стручна и деполитизирана 
администрација, подобрено креирање на политики, подобрена вклученост и инклузивност, 
зголемена вклученост на засегнатите страни и  подобрен пристап до услугите за граѓаните, со што 
се дефинираат генералните одредници за тоа каде треба да се движи јавната администрација во 
наредните пет години.

7. ВЕБ-ПРАШАЛНИК

Истражувањето со веб-прашалникот беше реализирано во текот на месец ноември 2017 година 
кој го пополнија 32 ГО. Целта со која беше спроведен веб-прашалникот беше да се добие јасна 
слика за вклученоста на ГО во процесот на подготовка на СРЈА 2018-2022, во однос на политичкото 
опкружување за нивно вклучување во процесите на креирање на јавни политики, механизмите за 
влијание врз јавните политики и искуството во различни форми на партиципација во креирањето на 
јавни политики.

- Според областа во која дејствуваат испитаните ГО, бројот на вработени и буџетот со кој
работат, добиени се следниве резултати: Најголем број од испитаниците, односно 18%
работат во областа на демократијата и владеењето на правото, 15% во областа на
човековите права, 13% во областа на транспарентноста, антикорупцијата и доброто
владеење, 17% во областа на образованието, вработувањето и младинските политики,
13% во областа на финансиските и социјалните прашања, а останатите 33% се
распоредени во културата, спортот, родовите прашања, животната средина и сл.
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- Според резултатите од анкетата приближно 70% од испитаниците работат во области што
се тесно поврзани со СРЈА, , што ја дава релевантноста на одговорите на нашето
истражување.

- Прашањето за тоа какво е генералното политичко опкружување за вклучување на
граѓанското општество во процесите на креирање на јавните политики дојдовме до
заклучок дека 50% проценти од испитаниците одговориле дека опкружувањето е
поволно, а 21,88% одговориле дека е неповолно. Процентот на неутралност во однос на
ова прашање е 28,14%. 
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- Понатаму, во однос на искуството со различни форми на партиципација во креирањето 
на јавни политики висок процент на испитаници одговориле на повеќе од понудените
одговори, како што се мислења, забелешки, предлози или прашања поставени на ЕНЕР, Е-
Демократија и други веб-страници.

- На прашањето кој од механизмите се покажал како најуспешен (најефектен) во
остварувањето влијание врз јавните политики, состојбата е следнава: Најголем дел
од организациите одговориле дека ги користат социјалните медиуми, како што се
(Фејсбук, Твитер и други кратки информативни документи), подготвување документи за 
јавни политики, спроведување анализи на јавните политики, спроведување истражувања 
на јавните политики (анкети, студии на случај и др.).

- На прашањето дали вашата организација била вклучена во процесот на подготовка на
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2017-2022 и на кој начин или, пак, ако
не била вклучена, означете поради која причина не се случило тоа, одговорите и
заклучоците се: 

Дали вашата организација беше вклучена во процесот на подготовка на Стратегијата за 
реформа на јавна администрација 2018-2022 и на кој начин? 

*Прашалникот завршува за испитаниците што одговориле на прашањата од 5 до 12 бидејќи 
не   биле дел од работните групи/подгрупи во процесот на подготовка на СРЈА.

Од анкетираните 32 граѓански организации, 17 учествувале во работните групи, а 10 не 
учествувале. Тие што учествувале во работните групи најмногу давале мислења, предлози и 
забелешки по објавен повик или, пак, учество на настан поврзан со донесувањето на 
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022. Одговорите на оние што не 
учествувале во процесот се дека не биле предвидени можности за вклучување, не биле 
навреме известени, не ги исполнувале критериумите за учество, немале соодветни човечки 
ресурси, не се чувствувале подготвени за оваа тема, како и тоа дека временските рокови биле 
многу кратки.
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- Според мислењето на граѓанските организации се наметна прашањето каков вид

Јакнење на капацитетите (обуки, тренинзи) за застапување и лобирање, повеќе/подобри 
информации за јавните политики (достапност до документи за јавната политика), техничка/
експертска поддршка (за мониторинг, за анализи на политики итн.), поголема поддршка за 
истражувања и анализи базирани врз докази, подостапни можности за финансирање на 
граѓанските организации, учество во мрежи и во коалиции на граѓански организации и 
студиски посети.
- Во однос на поднесените мислења, предлози и забелешки за текстот на Нацрт-
стратегијата за реформа на јавната администрација, прашањето што се постави е „дали и 
колку тие беа прифатени?“ Испитаниците одговорија дека 52,63% делумно биле
прифатени, а 15,69% целосно биле прифатени. Само еден испитаник одговорил дека
неговиот предлог не бил прифатен, а 26,32% воопшто не поднеле предлози и препораки.

- На прашањето дали граѓанскиот сектор располага со потребните ресурси и стручни
капацитети за учество во процесот на донесување стратегиски  документи од областа на 
јавната администрација, 57,89% одговориле потврдно, а 42,11% одговориле негативно.
Сепак, големиот број негативни одговори,  упатува кон фактот дека треба повеќе да се
работи на стручното и кадровското оспособување за учество во еден ваков процес, како
што е СРЈА. 

- Следното прашање се однесува на тоа што е потребно да се направи за зголемувањето

20



Најголем број испитаници, односно 79,5% одговориле дека граѓанските организации треба да се 
вклучуваат во почетните фази на процесот на креирање јавни политики, висок процент од 78,95% 
одговориле дека треба се зголемат транспарентноста и отвореноста на државните институции. 
Висок процент (имајќи на ум дека на организациите им беше оставена можност за повеќе одговори), 
поточно 68,42% и 63,16% одговориле дека треба да се  подобри подготовката на процесот на 
консултации со јавната администрација и да се зголеми и да се олесни достапноста до клучни 
документи, анализи и сл.
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8. РЕЗИМЕ И ЗАКЛУЧОК НА ИЗВЕШТАЈОТ И КЛУЧНИТЕ НАОДИ

Со оваа анализа е направена проценка на досегашното ниво на вклученост на граѓанските 
организации,преку која се забележува зголемена вклученост во процесот на донесувањето 
на СРЈА 2018-2022.

Фокусот на анализата е ставен на начинот на подготовка на оваа Стратегија, односно на инклузивноста 
и на транспарентноста на процесот на подготовка, со што ќе се покаже нивото на транспарентност и 
на инклузивност и ќе придонесе во укажувањето на неопходноста од вклучување на сите релевантни 
фактори во стратегиското планирање и воопшто во процесот на креирање политики.

Крајна цел е да се укаже на важноста на инклузивните процеси во креирањето на стратегиски 
документи, како и на можните начини за постигнување на поголема вклученост на граѓанскиот 
сектор во процесите на стратегиско планирање.

Од сите анализирани податоци во овој извештај дојдено е до следниве препораки и заклучоци:

- Граѓанскиот сектор треба да располага со потребните ресурси и стручни капацитети за
учество во процесот на донесување стратегиски документи.

- Стратегијата би требало да ги обезбеди основните услови за квалитет и кредибилитет. Во 
однос на кредибилитетот забелешките на СИГМА се дека процесот на донесување на
СРЈА бил многу добар, отворен и транспарентен. СИГМА се повикува на тоа дека е добро
што овој пат се вклучени се и поголем број ГО, за разлика од претходната Стратегија.

- МИОА редовно ги поставува сите информации на својата веб-страница и одговара на
барањата во предвидениот рок.

- Мал дел од ГО не поседуваат доволно човечки ресурси и капацитети, што често доведува
до артикулација на личните потреби и ставови, но тоа не е генерална оценка за сите ГО
кои учествувале во процесот. Од друга страна оние организации кои располагаат со
квалитетни човечки капацитети дале одличен придонес со конкретни, издржани и
релевантни предлози кои  биле имплементирани во нацрт – Стратегијата. 

Во секој случај, предлозите и сугестиите од граѓанскиот сектор, според учесниците во фокус-
групите,биле конструктивни и издржани (релевантни). За сите учесници во работните групи за 
подготовка на СРЈА заедничко е дека Стратегијата е многу јасна, конкретна и читлива при првиот 
преглед.

Mоже да се заклучи дека поголемиот дел од Граѓанските организации  се  залагаат за подобрување 
на нормативната рамка за учество на граѓанските организации во процесите на стратегиско 
планирање. Со цел зголемување на учеството и ефективноста на ГО во процесите на подготовка на 
креирање јавни политики потребно е дополнително да се зголеми транспарентноста и 
отвореноста на државните инситуции, при тоа нотирајќи дека постигнат е позитивен тренд во 
поглед на соработката и отвореноста на институциите. 
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Исто така потребно е да се подобри подготовката на процесот на консултации и да се зголемат 
предвидените рокови за поднесување на мерки и забелешки во процесите на стратегиско планирање. 
Тоа што им е потребно на ГО е да се вклучуваат во почетните фази на процесот на креирање јавни 
политики и да се зголемат фондовите за   финансирањето на активности на Граѓанските организации 
поврзани со јавната администрација. 

ГО треба да располагаат со потребните ресурси и стручни капацитети за учество во процесот на 
донесување стратегиски документи од областа на јавната администрација, а за таа цел потребно е да 
се зголеми достапноста до клучни документи и анализи. 

Сепак потребно е и јакнење на капацитетите и на јавната администрација преку континурано 
усовршување и обука на вработените. Сето ова ќе допринесе за подигнувањето на нивото и 
квалитетот на стратегиското планирање воопшто. 

Од друга страна потребно е да се спроведе вмрежување на ГО кои работат во областа на ЈА со цел 
синтетизирање на ставовите и препораките кои се однесуваат во рамки на процесот за подготовка 
на стратегиски документи. Вмрежувањето ќе допринесе и кон зголемување на ефективноста на 
самиот процес на стратегиско планирање. За овој процес на вмрежување потребно е да се основа 
активен регистар на организации по дејности.

Финален заклучок што може да се изведе од ова истражување е дека  граѓанските организации 
секогаш треба да ја имаат главната улога на мониторинг не само во оваа Стратегија за реформа на 
јавната администрација туку и во процесот на изработка на други стратегии. Преку зголемувањето 
на нивната инклузивност и транспарентност ќе бидат интерпретирани ставовите на граѓаните и тука 
се наоѓа можноста погласно да се изнесат нивните ставови, критики, сугестии и да бидат клучен 
фактор во улогата во донесувањето на стратегиските документи и влијанието врз јавните политики 
на земјата.



Скопје, Јануари 2018


