
 
 
 
 
 

 

Проектот е финансиран од Европската Унија  

Истражување за знаење и учество на граѓанските организации во процесот на 

реформа на јавната администрација  

 

МЕТОДОЛОГИЈА  

 

Истражувањето  има  за  цел  да  го  анализира  знаењето  и  вклученоста  на  граѓанските 

организации  во  реформите  во  јавната  администрација  во  Македонија.  Исто  така, 

истражувањето  цели  кон  споредба  на  знаењето  и  вклученоста  на  граѓанските 

организации во Македонија за  реформите на јавна администрација пред почетокот на 

имплементирање на проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување 

на  процесот  на  реформи  на  јавната  админстрација  од  страна  на  граѓанските 

организации”,  како  и  по  неговото  завршување.  Поради  тоа  истражувањето  ќе  се 

спроведе во две фази, првата на почетокот на 2017 и втората фаза кон средината на 2019 

година.  Методологијата  која  е  објаснета  подолу  е  користена  во    првата  фаза  од 

истражувањето, а кое беше спроведено во периодот од 20 до 24 февруари 2017 година.  

Реформите на јавната администрација може да се дефинираат како системски промени 

на  структурите  и  процесите  во  јавниот  сектор  со  цел  да  се  постигне  негова  подобра 

функционалност  (Brown  and  Sarah,  2009).  Ова  истражување  под  реформа  на  јавната 

администрација  ги  подразбира  активностите  и  политиките  предвидени  во 

националните стратегии за реформа на јавна администрација.  

Популација  или  целна  група  на  истражувањето  се  граѓанските  организации 

регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации кои активно работат 

на територијата на Македонија. Со цел да се постигне поголем опфат на сите активни 

граѓански  организации,  а  со  тоа  и  поголема  репрезентативност  на  примерокот, 

организациите  беа  електронски  контактирани  преку  постоечки  мрежи  на  граѓански 

организации,  како  на  пример,  ИПА2  Механизмот1,  Mрежата  за  пристап  до  правда2, 

Платформата за анти‐корупција, но и преку е‐меил каналите на ТАCSО3. Прашалникот е 

дистрибуиран  до  граѓанските  организации  во  електронска  форма.  Оттука,  ова 

истражување се базира на таргетиран примерок. Примерокот беше пречистен, односно 

беа елиминирани одговорите кои не беа доставени во име на регистрирани здруженија 

и фондации и не беа земени предвид нецелосно одговорените прашалници.  

Примерокот во оваа фаза на истражувањето се состои од 104 организации, од кои 42% 

се од Скопскиот регион, 15.4% од Пелагонискиот регион, 11.5% од Источниот регион, а 

31% од останатите региони низ Македонија. Анализирајќи  ги финансиските капацитети 

на организациите кои учествуваа во истражувањето, во изминатите 3 години, 47.1% од 

                                                            
1 Повеќе за ИПА2 Механизмот можете да најдете на следниот линк: http://www.ipa2cso.mk/za‐ipa‐
mehanizmot/ 
2 Повеќе за Мрежата пристап до правда можете да најдете на следниот линк: http://pristapdopravda.mk/  
3 Повеќе за ТАCSО можете да најдете на следниот линк: http://www.tacso.org/Default.aspx?langTag=mk‐
MK&template_id=69&pageIndex=1 
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нив имале буџет од 0 до 20.000 €; 21,1% имале буџет од 20.000 до 60.000 €; 14,5% од 

80.000 до 150.000 €; и 11,6% од организациите имале буџет од 150.000 до над 200.000 

€. Во однос на човечките рерурси со кои располагаат организациите, околку половина 

од нив имаат во просек од 1 до 5 ангажирани лица, околку 25%  имаат  повеќе од 11 

ангажирани лица, а останатите од 6 до 10 лица.  

Согласно  дефинираните  истражувачки  цели,  во  ова  истражување  беше  употребен 

електронски  прашалник  како  истражувачки  метод.  Прашалникот  беше  поставен  на 

платформата Survey Monkey, преку која учесниците можеа директно да одговорат на 

прашањата. Прашалникот се состои од четири сета на затворени прашања, каде секој 

дел има за цел да  ги мери долунаведените аспекти: 

1. Прв сет на прашања ‐ организациски карактеристики;  

2. Втор сет на прашања – организациска ангажираност во области поврзани со 

реформите на јавна администрација (користени индикатори се хоризонталните 

столбови на Стратегијата за реформи во јавна администрација 2010‐2015, СИГМА 

принципите  и  заклучоците  од  консултативната  средби  за  новата  Стратегија  за 

реформа на јавната администрација 2017‐2021); 

3. Трет сет на прашања ‐ – информираност и вклученост во процесот на креирање 

на националните стратегии за реформи во јавна администрација; 

4. Четврт  сет  на  прашања  ‐  знаење  за  реформи  во  јавна  администрација 

(користени индикатори се спреведени конкретни мерки и политики предвидени 

во изминатите сртатегии за реформи во јавна администрација). 

Добиените податоци се анализирани со употреба на квантитативни методи за анализа 

на податоци. Поточно употребени се дескриптивни статистички постапки преку кои се 

опишува  дистрибуцијата  на  вклученоста  и  знаењето  на  граѓанските  организации  за 

реформите во јавна администрација.   

Согласно употребената методологија, истражувањето ги има следниве ограничувања:  

• Учеството не е анонимно, односно од учесниците беше побарано да го наведат 

името на граѓанската организација која ја претставуваат во истражувањето;  

• Нема контрола на тестирање, односно истражувањето не се спроведе во строго 

контролиран тест‐контекст;  

• Организациското  знаење  за  реформите  на  јавната  администрација  (РЈА)  е 

мерено на номинално ниво, од каде истражувањето не зборува за степени на 

знаење за РЈА, туку преку користење на специфични индикатори дава индиции 

за  запознаеноста  на  граѓанските  организации  со  намената  и  начинот  на 

регулација на специфични реформи на јавната администрација;  

• Наодите за организациското знаење за РЈА се однесуваат на организациите иако 

истражувањето е спроведено на лица претставници на граѓанските организации.  
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РЕЗУЛТАТИ  

Инволвираност на граѓанските организации во  РЈА 

Согласно хоризонталните столбови на Стратегијата за реформи во јавна администрација 

2010‐2015,  СИГМА  принципите  и  заклучоците  од  консултативната  средби  за  новата 

Стратегија  за  реформа  на  јавната  администрација  2017‐2021  за  потребите  на 

истражувањето  издвоени  се  седум  тематски  областа  на  РЈА.  Поточно,  според 

горенаведените документи креирани со цел унапредување на јавната администрација, 

истражувањето се фокусира на следните тематски области: 

‐ Стратешко  планирање,  координација  и  креирање  на  јавни  политики  и 

изготвување на правни прописи; 

‐ Организација на органи на државна управа; 

‐ Систем на јавни финанси; 

‐ Транспарентност и отчетност на органи на државна управа; 

‐ Квалитет на услуги; 

‐ Управни постапки и услуги. 

Истражувањето тестира различни форми на инволвираност за секоја од дефинираните 

тематски области на РЈА.  

Според  добиените  резултати,  49.50%  од  организациите  како  свој  стратешки 

организациски приоритет го имаат вклучено “Стратешкото планирање, координација и 

креирањето на јавните политики и изготвувањето на правни прописи”, додека 14.85% 

никогаш не работеле или не биле инволвирани во активност од оваа област. Со ова, оваа 

тематска област од РЈА е најчесто застапена во работата на граѓанските организации во 

Македонија.  Покрај  оваа  тематска  област  значајна  вклученост  на  граѓанските 

организации има и во областа на “Транспарентност и отчетност на органи на државна 

управа”. Поточно, 34.65% од организациите ја вклучиле оваа област во своите стратешки 

приоритети,  29.70%  работат  или  работеле  на  проектни  активности  од  оваа  област,  а 

33.66% учествуваат или учествувале  во ад хок активности поврзани со оваа област.  

Спротивно  од  овој  тренд,  останатите  тематски  области  на  РЈА  се  значајно  помалку 

вклучени  во  работата  на  граѓанските  организации.  Специфично,  61.70%  од 

организациите никогаш не работеле и не биле вклучени во никаква активност поврзана 

со  “Систем  на  државна  служба  и  управување  со  човечки  ресурси”,  а  само  9.57% 

реализирале или работат на проект од оваа област. Дополнително, 55.32%  никогаш не 

работеле и не биле вклучени во активност поврзани со “Управни постапки и услуги”, 

55.21%  никогаш  не  работеле  и  не  биле  вклучени  во    никаква  активност  поврзана  со 

“Систем  на  јавни  финанси”,  а  54.74%    не  работеле  на  “Организација  на  органи  на 

државна управа”. 
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Покрај  разликите  во  тематската  вклученост,    кај  организациите  се  јавува  разлики  во 

типот на организациската ангажираност. Односно, поголемиот број на организации се 

вклучуваат во ад‐хок активностои поврзани со некоја од тематските области на РЈА, во 

споредба  со  организациите  кои  вклучуваат  некоја  од  тематските  области  за  РЈА  во 

своите стратешки определби.  

Заклучно,  организациите  кои  работат  на  РЈА  најчесто  се  фокусираат  на  “Стратешко 

планирање,  координација  и  креирање  на  јавни  политики  и  изготвување  на  правни 

прописи”,  а  останатите  области  се  значајно  поретко  застапени  во  работата  на 

граѓанскиот сектор. Дополнително, поголем дел од тематските области на РЈА се ретко 

вклучени во стратешкото планирање и проектното работење на граѓанските организции 

во Македонија. 

Информираност и инволвираност на граѓанските организации за Стратегиите за 

РЈА 

Само околу 5% од граѓанските организации биле вклучени во процесот на креирање на 

националните стратеги за РЈА. Поточно, во процесот на креирање на стратегијата за РЈА  

(2010‐2015) биле вклучени само 5.77% од  граѓанските организации,  а во процесот на 

креирање на стратегијата за периодот 2017‐2021 само 4.81% организации.  

Покрај  ниската  стапка  на  вклученост  на  граѓанските  организации  во  процесот  на 

креирање  на  националните  стратегии,  голем  дел  од  организациите  не  се  ни 

информирани  дека  постојат  национални  стратегии  за  РЈА  и  не  биле  никогаш 

инволвирани  во  активности  поврзани  со  нив. Односно,  37,5%  не  се  информирани  за 

постоењето на стратегијата за РЈА (2010‐2015), додека 33,65%  никогаш не учестувале 

или организирале активности поврзани со неа. За споредба, 57,79% не се информирани 

дека  е  отпочнат  процес  на  креирање  на  стратегијата  за  РЈА  2017‐2021,  а  само  2% 

организирале активности поврзани со процесот на креирање на нацрт‐ стратегијата. 

Знаење за политики во склоп на РЈА 

Како  индикатори  на  знаењето  на  граѓанските  организации  за  РЈА,  ова  истражување 

користи  сопствена  проценка  за  запознаеноста  со  специфични  мерки  и  политики  за 

унапредување  на  јавната  администрација  и  знаење  за  намената  и  употребата  на 

конкретни мерки од РЈА.  

Според резултатите,  голем број на  граѓански организации немаат доволно знаење за 

РЈА. Поточно, 60%  не знаат кои се обврските кои Министерствата ги имаат во однос на 

користење на Електронскиот национален регистар на прописи (ЕНЕР), 72% не знаат  која 

е основната цел на Методологијата за проценка на влијание на регулативата, 85% не ги 

знаат  принципите  на  СИГМА  за  јавната  администрација,  68%  не  знаат  што  опфаќа 

Отвореното  владино  партнерство,  а  49  %  не    знаат  кои  информации  се  достапни 
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согласно Законот за  слободен пристап до информации од јавен карактер4. Само 14,5 % 

од организациите се добро запознаени со РЈА, односно имаат одговорено точно барем 

на 3 од 5 прашања кои мерат знаење за РЈА.  

Дополнително,  постои  разлика  помеѓу  самопроценката  за  запознаеноста  со  РЈА  и 

знаењето за РЈА. Оваа тенденција е најзабележителна кај Законот за слободен пристап 

до  информации  од  јавен  карактер  каде  97%  од  граѓанските  организации  се  имаат 

изјаснето дека се запознаено со законот, а само 51% одговориле точно на прашањето 

кое го мери знаењето за овој Закон.  
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4 Овие проценти се сума од организациите кои на прашањето за самопроценка за знаење за дадената 
мерка одговориле негативно и оние кои не одговориле точно на прашањето за утврдување конкретно 
знаење.  
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АНЕКС I ДЕСКРИПТИВЕН ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИ  

I) Oрганизациски карактеристики   

Приказ на регионална распределеност 

Можни одговори  Процент   N 

Вардарски регион  9.6%  10 

Источен регион  11.5%  12 

Југозападен регион  4.8%  5 

Југоисточен регион  5.8%  6 

Пелагониски регион  15.4%  16 

Полошки регион  5.8%  6 

Североисточен регион  4.8%  5 

Скопски регион  42.3%  44 

 

Приказ на просечен буџет во изминатите три години 

Можни одговори  Процент   N 

0 ‐ 20.000 €  47.1%  49 

20.000 ‐ 40.000 €  8.7%  9 

40.000 ‐ 60.000 €  12.5%  13 

60.000 ‐ 80.000 €  0.0%  0 

80.000 ‐ 100.000 €  8.7%  9 

100.000 ‐ 150.000 €  5.8% 6

150.000 ‐ 200.000 €  2.9%  3 

Над 200.000 €  8.7%  9 

Не сакам да ја споделам оваа информација  5.8%  6 

 

Приказ на просечен број на ангажирани лица за периодот од 2014 до 2016 година 
 

   
1  ‐ 5  6 ‐  10 

 
11 ‐ 15 

 
16 ‐ 20  21 ‐ 25  26 ‐ 30 

 
Над 30 

N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  % 

2014  62  56.26%  23  23.9%  5  5.2%  7  7.2%  2  2.08%  0  0.00%  5  5.21% 

2015  53  51.96%  26  25.4%  6  5.8%  6  5.8%  5  4.90%  1  0.98%  5  4.90% 

2016  51  49.03%  27  25.9%  7  6.7%  4  3.8%  5  4.80%  3  2.88%  7  6.73% 
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II) Ангажман на граѓански организации во РЈА 

 
 

Оваа област е / била 
дел од нашите 
организациски 
стратешки 
приоритети 

Реализираме / сме 
реализирале проектни 
активности од оваа 

област 

Учествуваме / сме 
учествувале во ад хок 
активности поврзани 

со оваа област 

Не работиме / никогаш 
не сме работеле во 

оваа област 

Стратешко планирање, координација и креирање на 
јавни политики и изготвување на правни прописи 

49.50%  30.69%  34.65%  14.85% 

Систем на државна служба и управување со човечки 
ресурси (на пр.: вработување и унапредување во 
државна служба)  8.51%  9.57%  29.79%  61.70% 

Организација на органи на државна управа (на пр.: 
децентрализација, регулаторни и супервизорски тела) 

15.79%  14.74%  26.32%  54.74% 

Систем на јавни финанси (на пр.: јавни набавки, 
даночни системи, јавен долг, алокација и дистрибуција 
на јавни финансии)  18.75%  14.58%  27.08%  55.21% 

Транспарентност и отчетност на органи на државна 
управа (на пр.: антикорупција, пристап до информации 
од јавен карактер, отворени податоци) 

34.65%  29.70%  33.66%  27.72% 

Квалитет на услуги (на пр.: стандард на квалитет, 
достапност на услуги, е‐услуги)  20.83%  23.96%  32.29%  32.29% 

Управни постапки и услуги 
17.02%  9.57%  25.53%  55.32% 
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III)  Информираност и ангажираност на граѓанските организации во стратегии за РЈА 

   Информира
ни сме за 
постоењето 
на 
стрaтегијата 

Бевме 
вклучени 
во 
процесот 
на 
креирање 
на 
стратегија
та 

Сме 
организира
ле 
активност/
и 
предвиден
и во 
стратегијат
а 

Сме 
учествува
лe во 
активност
/и 
предвиде
ни во 
стратегија
та 

Не сме информирани 
за стратегијата ниту 
сме 
учествувале/организи
рале активности 
предвидени во истата 

Национална 
стратегија за 
реформа на 
јавната 
администрац
ија 2010‐2015 

62.50%  5.77%  3.85%  10.58%  33.65% 

 

  

Информирани 
сме за 
процесот на 
креирање на 
нацрт‐ 
стратегијата 

Вклучени 
сме во 
процесот на 
креирање 
на нацрт‐ 
стратегијата 

Сме 
организирале 
активности 
поврзани со 
процесот на 
креирање на 
нацрт‐ 
стратегијата 

Сме 
учествувале во 
активности 
поврзани со 
процесот на 
креирање на 
нацрт‐ 
стратегијата 

Нацрт ‐ национална 
стратегија за реформа на 
јавната администрација 
2016 – 2021 

42.31%  4.81%  1.92%  12.50% 

 

IV) Знаење за реформа на јавна администрација 

Дали сте запознаeни со ЕНЕР (Единствен национален регистар на прописи)? 

Можни одговори   Процент   N 

ДА  47.1%  49 

НЕ  52.9%  55 
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ЕНЕР е електронски систем за вклучување на јавноста во подобрувањето на 
предлог закони кога тие се креираат. Согласно важечките прописи, 
Министерствата: 

Можни одговори  Процент   N 

Се должни сите нацрти и предлог закони да ги 
објават на ЕНЕР, освен оние кои се донесуваат во 
итна постапка, закони за ратификација на 
меѓународни договори, закони со кои се врши 
терминолошко усогласување, предлог Буџет и 
Закон за извршување на Буџетот  

84.0%  42 

Сами утврдуваат кои нацрт и предлог закони ќе 
ги објават на ЕНЕР 

8.0%  4 

Не знам  8.0%  4 

 
 

Дали сте запознаени со Проценка на влијание на регулатива (ПВР или RIA)?  

Можни одговори  Процент   N 

ДА  35.6%  37 

НЕ  64.4%  67 

 

 

Основата цел на Методологијата за проценка на влијание на регулативата (ПВР или RIA) е: 

Можни одговори  Процент   N 

Да се оцени успешноста и ефектите од веќе донесено 

законско решение 

13.5%  5 

Да се добијат релевантни и точни информации за 

позитивните и негативните влијанија од можните начини 

за решавање на проблемот, како и за предложениот 

начин за постигнување на целта заради која се предлага 

предлогот на законот 

78.4%  29 

Не знам  8.1%  3 
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Дали сте запознаени со европските принципи на јавната администрација 
(принципите на СИГМА)? 

Можни одговори  Процент   N 

ДА  33.7%  35 

НЕ  66.3%  69 

 

 

Кој од следниве принципи НЕ е дел од европските принципи на јавната 
администрација (принципите на СИГМА)? 

Можни одговори  Процент   N 

Процесот на регрутација на административните 
службеници е заснован на принципите на 
заслуги и еднаков третман во сите фази 

14.3%  5 

Со цел поголема ефикасност во процесот на 
креирање на политики и носење одлуки се 
применува принципот на централизација 

45.7%  16 

Владата усвојува среднорочна буџетска рамка 
креирана на основа на кредибилни економски 
проценки, која покрива минимум 3 годишен 
период 

8.6%  3 

Не знам  31.4%  11 

 

 

Дали сте запознаени со правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер? 

Можни одговори  Процент   N 

ДА  97.1%  101 

НЕ  2.9%  3 
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Согласно правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, 
институцијата е должна да ги сподели: 

Можни одговори  Процент   N 

Сите информации кои ги има креирано при 
своето работење, освен класифицираните 
информации и податоци поврзани со платите 

36.6%  37 

Сите информации со кои располага и ги има 
креирано при своето работење, освен 
класифицирани информации, информации кои 
се однесуваат на комерцијални и други 
економски интереси, информации чие давање 
би значело повреда на доверливоста на 
даночната постапка 

52.5%  53 

Не знам  10.9%  11 

 

 

 

Дали сте запознаени со иницијативата Отворено владино партнерство (ОВП)? 

Можни одговори  Процент   N 

ДА  62.5%  65 

НЕ  37.5%  39 

 

 

Отворено владино партнерство (ОВП) е: 

Можни одговори  Процент   N 

Законска обврска за Владата на РМ  34.4%  22 

Доброволна заложба на Владата на РМ  51.6%  33 

Не знам  14.1%  9 

 


