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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

Овој извештај за степенот на имплементација на Стратегијата е трет извештај 
подготвен од Фондацијата Отворено општество – Македонија и ЕВРОТИНК – 
Центарот за европски стратегии, во рамките на проектот Граѓанска алијанса за 
транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација 
од страна на граѓанските организации, поддржан од Европската Унија.

Примарен предмет на анализа е утврдувањето на статусот на реализацијата 
за активностите од Акцискиот план, чијшто почеток беше предвиден во текот 
на 2018 година, независно од предвидениот краен рок за нивното завршување. 
Анализирани се вкупно 121 активност. 

Во функција на прибирање податоци, информации и документи за активностите од 
Акцискиот план, преземени од страна на водечките органи и другите органи во текот 
на 2018 година, авторите на овој извештај го користеа Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. Барањата беа испратени до оние институции кои во 
Акцискиот план се наведени како водечки или други органи. Па така, до 42 институции 
беа испратени вкупно 856 барања за пристап до информации од јавен карактер.

Најголем дел, односно 34 %, од активностите за кои е предвидено да започнат 
во 2018 година се завршени, 32 % од активностите се во тек, 25 % не се воопшто 
започнати, за 6 % од активностите органот сам одлучил дека нема да ја спроведе 
активноста, додека за 3 % од активностите нема доволно податоци според кои 
независно ќе се утврди статусот.

Од вкупниот број анализирани активности, кај 66 % реализацијата доцни.

За 45 % од активностите е доставена целосна документација (што е пораст во однос 
на претходно евидентираните 32 % во Првиот извештај). Но она што загрижува 
е зголемениот број барања за пристап до информации од јавен карактер, 
кои остануваат неодговорени во законски пропишаниот рок. Од претходно 
евидентираните 4 % неодговорени барања, во овој извештаен период процентот 
на барања кои се неодговорени во законски пропишаниот рок се искачува на 19 
% (од вкупниот број на поднесени барања). Дополнително, одредени институции, 
иако доставија одговор на барањата за слободен пристап, истото го направија со 
задоцнување во однос на законски пропишаниот рок.

Согласно достапните информации, обезбедени се средства за 41% од активностите 
кои се реализираат во текот на 2018 година, а за чија реализација е потребна 
финансиска поддршка. Авторите не беа во можност да утврдат дали обезбедните 
средства се во висина на антиципраните трошоци во Акцискиот план.

Европската Унија се очекува да биде најголем донатор за активностите од 
Акцискиот план кои се спроведуваат во овој извештаен период, односно од 
Европската Унија се очекува да обезбеди 58% од средствата кои се потребни, 
државата 39 %, а остатокот е на товар на други донатори.



2. Вовед
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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

Третиот извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на 
јавната администрација и Aкцискиот план се однесува на периодот јули - декември 
2018 и дава преглед на активностите од Стратегијата за реформата на јавната 
администрација 2018-2022 година кои се реализираат во текот на 2018 година. 

По објавувањето на последниот извештај на Европската комисија за Северна 
Македонија во мај 2019 година, Комисијата даде препорака за започнување на 
процесот на преговори помеѓу Република Северна Македонија и Европската 
Унија. И покрај позитивните препораки на Европската комисија, министрите на 
земјите-членки, на Самитот на ЕУ што се одржа во јуни 2019 година, одлучија да 
ја одложат одлуката за започнување на преговорите. Во очекување на следниот 
самит што ќе се одржи во октомври 2019, како и на започнувањeто на процесот 
на преговори, реформите во јавната администрација и во правосудството 
остануваат најважен дел во насока на постигнување вистински напредок во 
процесот на пристапување кон Европската Унија. 

Во делот на јавната администрација, Извештајот на Европската комисија заклучува 
дека земјава е делумно подготвена за реформа на јавната администрација и дека 
постои добар напредок како резултат на усвојувањето на Стратегијата за реформа 
на јавната администрација и Програмата за реформа на јавните финансии. 
Дополнително, во Извештајот се поздравуваат конкретните напори за зголемување 
на транспарентноста и одговорноста, како и вклучувањето надворешни страни 
во креирањето на политиките. Комисијата наведува дека треба да се подобри 
капацитетот на Министерството за информатичко општество и администрација 
за водење и координирање на реформите во јавната администрација, како и дека 
е непходна политичка волја за професионализација на јавната администрација 
според принципите на заслуги и транспарентност. 

Во очекување на започнување на процесот на преговори за пристапување кон 
Европската Унија, фокусот сè уште останува на подготвеноста и на капацитетите на 
јавната администрација, како и на ефективната имплементација на сите реформи и 
обврски што произлегуваат од потенцијалното членство во Унијата. Имајќи го предвид 
горенаведеното, потребна е целосна, ефективна и навремена имплементација на 
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година. 

Овој извештај за степенот на имплементација на Стратегијата е трет извештај 
подготвен од Фондацијата Отворено општество – Македонија и ЕВРОТИНК – 
Центарот за европски стратегии, во рамките на проектот Граѓанска алијанса за 
транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација 
од страна на граѓанските организации, поддржан од Европската Унија. Истиот го 
следи статусот на имплементација на поединечните активности од Стратегијата и 
дава детален преглед на текот на имплементацијата на активностите, достапноста 
на информациите од страна на институциите, квалитетот на изработените анализи и 
документи од страна на институциите, како дел од нивните обврски во Стратегијата, 
наодите за одговорноста за имплементација и информирање од страна на 
институциите и нивна меѓусебна координација, како и преглед на финансиската 
поддршка на реализацијата на активностите од Акцискиот план. 



3. Методологија
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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

Примарен предмет на анализа во овој извештај е утврдувањето на статусот 
на реализацијата за активностите од Акцискиот план, чијшто почеток беше 
предвиден во текот на 2018 година, независно од предвидениот краен рок за 
нивното завршување. Анализирани се вкупно 121 активност. 

Во функција на прибирање податоци, информации и документи за активностите од 
Акцискиот план, преземени од страна на водечките органи и другите органи во текот 
на 2018 година, авторите на овој извештај го користеа Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. Барањата беа испратени до оние институции кои во 
Акцискиот план се наведени како водечки или други органи. Па така, до 42 институции 
беа испратени вкупно 856 барања за пристап до информации од јавен карактер.

Степенот на реализација, е претставен преку една од следниве четири категории:

• Активноста не е започната

Имплементацијата на активноста не е започната, иако – согласно временската 
рамка од Акцискиот план – таа треба да започне во текот на 2018 година.

•  Активноста е во тек

Имплементацијата на активноста е во тек, односно - согласно временската рамка 
од Акцискиот план - активноста е започната во текот на 2018 година.

• Активноста е завршена

Имплементацијата на активноста е завршена. Согласно временската рамка од 
Акцискиот план, таа е започната и завршена во текот на 2018 година.

• Органот одлучил да не ја спроведе активноста

Иако, согласно Акцискиот план, е планирано активноста да започне да се 
имплементира во текот на 2018 година, органот самостојно одлучил дека нема 
потреба истата да биде спроведена1. 

Во однос на запазувањето на рокот за имплементирање на активностите, ги 
користевме следниве индикатори: 

• Активноста се имплементира навреме

Активноста е навремено имплементирана доколку е завршена во предвидениот рок 
во текот на 2018 година или доколку рокот за завршување е по периодот на анализата, 
а активноста е започната навреме.

• Активноста се имплементира со задоцнување

Активноста се имплементира со задоцнување доколку е предвиден рок за 
завршување во текот на 2018 година, а истата е во тек, но не е завршена, или 
доколку не е започната навреме, а рокот за почеток е во текот на 2018 година, 
независно од тоа кога треба да заврши. 

1 Овој индикатор не е искористен во Првиот извештај, затоа што ниту една институција не даде ваков одговор. 
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јули - декември 2018

Сепак, имајќи предвид дека за различни активности, авторите располагаат со 
различна содржина, како и комплетноста на документацијата доставена од страна 
на институциите, развивме уште еден индикатор кој се однесува на достапностa на 
документацијата за независно утврдување на статусот на нејзината реализација. 
За таа цел, развивме четири различни степени со кои се мери индикаторот:

• Доставена е целосна документација

Побараните документи се доставени, односно авторите располагаат со доволно 
информации за да може со сигурност и независно да се утврди статусот на активноста.

• Доставена е делумна документација

Доставени се само дел од побараните документи, односно авторите не 
располагаат со доволно информации за да може со сигурност, независно од 
одговорот на институцијата, да се утврди статусот на активноста.

• Документација не е достапна

Во одговорот на барањето, институцијата објаснува дека документот не може да 
биде јавно споделен затоа што не е официјален, односно е во фаза на усвојување 
или одобрување од надлежното лице/институција или е даден на коментирање 
од страна на други институции. Авторите не располагаат со доволно информации 
за да може со сигурност, независно од одговорот на институцијата, да се утврди 
статусот на активноста.

• Документација не е доставена

Во одговорот на барањето, институцијата не дала објаснување зошто побараната 
документација не е доставена. Авторите не располагаат со доволно информации 
за да може со сигурност, независно од одговорот на институцијата, да се утврди 
статусот на активноста.





4. Ограничувања 
на анализата



14

Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

Наодите во овој извештај се формулирани врз основа на информациите во 
одговорите добиени од страна на институциите. Имајќи ја предвид раната фаза 
на имплементација на Стратегијата, оваа анализа не дава проценка на ефектот 
кој имплементираните активности го има во остварување на предвидените цели 
во стратегијата. Сепак, за оние активности чија имплементација е започната и 
завршена во текот на 2018 година, поставени се прашања кои имаат за цел да ја 
истражат промената која настанала со нивната реализација. 

За 45% од активностите е доставена целосна документација, па така во голем дел 
авторот го базира статусот на имплементација на активностите врз основа на 
укажувањата на институциите, а не врз сопствена, самостојна проценка. 



5. Статус на 
реализација на 
активностите
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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

Предмет на анализа во овој трет извештај се 121 активност или 58% од вкупниот 
број предвидени активности од Акцискиот план. Активностите се избрани на 
основа на предвиден почеток на имплементација, односно предвиден почеток на 
активноста да биде во текот на 2018 година.

Од анализираните 121 активност, 38% (вкупно 46) се дел од првата приоритетна област 
креирање политики и координација; 4% (вкупно 5) од втората приоритетна област 
јавна служба и управување со човечки ресурси, 16% (вкупно 19) од третата област 
одговорност, отчетност и транспарентност и 42% (вкупно 51) од четвртата приоритетна 
област давање услуги и ИКТ поддршка на администрацијата.

Врз основа на добиените податоци, можеме да заклучиме најголем дел, односно 34 %, 
од активностите за кои е предвидено да започнат во 2018 година се завршени, 32 % од 
активностите се во тек, 25 % не се воопшто започнати, за 6 % од активностите органот 
сам одлучил дека нема да ја спроведе активноста, додека за 3 % од активностите 
нема доволно податоци според кои независно ќе се утврди статусот. 

38% (n=46)42% (n=51)

Креирање на политики и координација
Јавна служба и управување со човечки ресурси
Одговорност, отчетност и транспарантност
Давање услуги и ИКТ поддршка на администрацијата

Процент на активности по приоритетна област (n=121)

4% (n=5)16% (n=19)
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јули - декември 2018

 
Во однос на првата приоритетна област креирање на политики и координација, 35% 
од активностите се со статус „во тек“, 30% се „завршени“, додека 26% од активностите 
„не започнале“ со имплементација. Во 9% од случаите, органот сам одлучил да не ја 
спроведе активноста.

30% (n=14)9% (n=4)

Завршена
Во тек
Не е започната
Органот сам одлучил да не ја спроведе

35% (n=16)

26% (n=12)

Статус на реализација на активностите (n=46)
Област 1: Креирање на политики и координација

34% (n=41) 

Завршена
Во тек 
Не е започната

Органот сам одлучил да не ја спроведе
Нема доволно информации

32% (n=39) 

6% (n=7)

3% (n=4)

25% (n=30)

Статус на реализација на активностите (n=121)
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Во втората приоритетна област јавна служба и управување со човечки ресурси, се 
предвидени само 5 активности, од кои 4 се „завршени“, а 1 е „во тек“. 

Во третата приоритетна област одговорност, отчетност и транспарентност повеќе 
од половина, односно 53 % од предвидените активности се „завршени“, 26% се 
„во тек“, додека имплементацијата на 21% од активностите од оваа област, „не е 
започната“, иако истата е предвидена согласно Акцискиот план. 

53% (n=10)21% (n=4)

Завршена
Во тек
Не е започната

26% (n=5)

Статус на реализација на активностите (n=19)
Област 3: Одговорност, отчетност и транспарентност

80% (n=4)20% (n=1)

Завршена
Во тек

Статус на реализација на активностите (n=5)
Област 2: Јавна служба и управување со човечки ресурси
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Четвратата приоритетна област давање на услуги и ИКТ поддршка на 
администрацијата е најобемна во Акцискиот план, но и во овој период на анализа, 
па така 42% од сите анализирани активности припаѓаат на оваа област. Во однос 
на статусот на реализација, 33% од активностите се „во тек“, 27% „не започнале“ 
со имплементација, 25% се „завршени“, за 8% нема доволно информации да 
се утврди статусот, додека во 6% од случаите, органот сам одлучил да ја не ја 
спроведе активноста.

25% (n=13)6% (n=3)

Завршена
Во тек
Не е започната
Органот сам одлучил да не ја спроведе
Нема доволно информации

33% (n=17)

8% (n=4)

27% (n=14)

Статус на реализација на активностите (n=51)
Област 4: Давање на услуги на ИКТ поддршка на администрацијата





6. Навремена 
реализација на 
активностите
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Од вкупниот број анализирани активности, кај 66 % реализацијата доцни. Овој висок 
процент делумно се должи на оние активности чијашто имплементација сè уште 
не е започната, како и кај оние активности кои се веќе реализирани (завршуваат 
подоцна од предвиденото, согласно Акцискиот план, но сепак во текот на 2018 
година) или кој оние кои се во тек (дел од нив треба да бидат завршени, а не се). 
Од завршените активности, 49 % не биле завршени во пропишаниот рок, а 77 % од 
активностите кои се во тек, веќе требало да бидат реализирани. Имајќи во предвид 
дека се работи за релативно краток период на имплементација на Стратегијата, 
доцнењето не е значително во должина, меѓутоа потребно е навремено да се 
алармира дека имплементацијата не се придржува до предвидените рокови во 
самиот Акциски план. 

66% (n=80)

3% (n=4)

Доцни
Навремено
Органот сам одлучил да не ја спроведе активноста
Нема доволно информации

25% (n=30)

6% (n=7)

Навремена реализација на активностите (n=121)
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Во првата приоритетна област е забележано доцнење во најголем обем, односно кај 
70 % од активностите, имплементацијата не е во согласност со предвидената динамика 
од Акцискиот план. Во четвртата приоритетна област се забележува доцнење кај 67% 
од активностите, во третата приоритетна област кај 63% од активностите и во втората 
приоритетна област кај 40% од активностите.

51% (n=21)

Завршени, навремено
Завршени, со задоцнување

49% (n=20)

Навремена реализација на завршените активности (n=41)

23% (n=9)

Во тек, навремено
Во тек, со задоцнување

77% (n=30)

Навремена реализација на активностите во тек (n=39)





7. Транспарентност 
и комплетност 
на доставената 
документација 
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Во однос на достапноста на документација, за 45 % од активностите е доставена 
целосна документација (што е пораст во однос на претходно евидентираните 32 
%)2. Но она што загрижува е зголемениот број барања за пристап до информации 
од јавен карактер, кои остануваат неодговорени во законски пропишаниот рок. 
Од претходно евидентираните 4 % неодговорени барања3, во овој извештаен 
период процентот на барања кои се неодговорени во законски пропишаниот рок 
се искачува на 19 % (од вкупниот број на поднесени барања). 

Иако во овој извештаен период има поголем број институции кои се предмет на 
анализа, вклучително и институциите кои имаат помал обем преземени обврски со 
Стратегијата, сепак постои законска обврска за почитување на Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, односно за доставување одговор.

На индивидуално ниво, се забележува значително подобрување на транспарентноста 
на Генералниот секретаријат на Владата, во споредба со Првиот извештај. Освен 
одговор во законскиот рок, доставената придружна документација е значително 
поквалитетна и содржи информации кои се суштински за анализата. 

Добра практика увидовме кај Секретаријатот за законодавство, кој во одговорот на 
барањето за пристап до информации од јавен карактер известува дека дал свое 
мислење, но и доставува копија од мислењето, како доказ за конкретната активност. 

2 Мирчевска М., Јусуфи А., Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната 
администрација 2018-2022 година (2018) Фондација Отворено општество – Македонија, стр.30. Анализата е 
достапна на: http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
3 Ibid. 

21% (n=26)

Не е потребен одговор
Доставена е целосна документација
Доставена е делумна документација
Документацијата не е доставена

Документацијата не е достапна
Органот одлучил да не ја спроведе активноста
Не е доставен одговор

45% (n=55)

4% (n=5)

6% (n=7)

3% (n=4)

16% (n=19)

4% (n=5)

Комплетност на доставената документација (n=121)
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Другите институции, за жал, немаат ваква практика, па така кога нè известуваат 
дека се формирани работни групи, во одговорот не доставуваат копии од 
решенијата за формирање на конкретните работни групи.

Конечно, при изработката на Првиот извештај, информации за напредокот во 
имплементацијата на Стратегијата добивавме единствено по пат на доставени 
барања за пристап до информации од јавен карактер. При подготовката на Третиот 
извештај се забележува значителен напредок во проактивната транспарентност. 
Речиси сите анализи и дел од основните акти (како решенијата за формирање 
совет, секретаријат, тим или номинираните контакт-лица) се објавени на 
страницата на Министерство за информатичко општество и администрација 
(МИОА), во посебна секција намената за реформата на јавната администрација4. 

4 Министерство за информатичко општество и администрација, Реформа во јавна администрација.  
Достапно на: http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2103





8. Одговорност за 
имплементацијата 
и информирање
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Во минатиот извештај, земајќи го предвид бројот на препратени барања за пристап 
до информации од јавен карактер, заклучивме дека институциите кои се јавуваат 
како имплементатори, но не и водечки органи за спроведување на одредена 
активност, имаат тенденција да ја префрлаат одговорноста за спроведување, 
координација и информирање на водечкиот орган.

Веќе во овој извештаен период, увидовме на позитивна промена, односно институциите 
кои се наведени како учесници во спроведување на активноста, но не се водечки 
органи, во голема мера ги одговараат барањата за пристап до информации од јавен 
карактер, а не ги препраќаат. 

Од друга страна пак, мнозинството од одговори беа негативни, односно 
институциите не учествуваат во активностите за кои е предвидено нивно 
учество согласно Акцискиот план. Па така, дилемата е дали институциите 
кои се засегнати од реализација на поединечни активности се несоодветно 
дефинирани во Акцискиот план или пак се несоодветно информирани и вклучени 
во реализацијата. 

Дел од институциите, не ги разликуваат активностите и даваат несоодветни или 
пак генерички одговори. 



9. Финансирање 
на стратегијата
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Во Првиот извештај посочивме дека, согласно Акцискиот план, се очекува Европската 
Унија да биде најголем финансиски поддржувач на целата Стратегија, со 56,36 % удел 
во финансирањето, по што следува државата со 34,15 % и други донатори со 9,5 %. 

Па така, за активностите кои се предвидени да се реализираат во 2018 година, 
Европската Унија е предвидено да обезбеди 58% од средствата кои се потребни, 
државата 39 %, а остатокот е на товар на други донатори. 

Согласно достапните информации, обезбедени се средства за 41% од активностите 
кои се реализираат во текот на 2018 година, а за чија реализација е потребна 
финансиска поддршка. Авторите не беа во можност да утврдат дали обезбедните 
средства се во висина на антиципраните трошоци во Акцискиот план. 

Според укажувањата на институциите, средства се обезбедени за 33% од 
активностите во првата областа, за чија реализација е предвидена финансиска 
поддршка. За втората и третата област, овој процент изнесува 50 %, додека за 
четвртата 40 %. 

Во овој извештаен период, не беа доставени на увид донаторски договори. 



10. Детален преглед 
на статусот на 
реализацијата 
на активностите





11. Приоритетна 
област 1: 
Креирање на 
политиките и 
координација
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М.1.1.1: Зајакнување на системот за 
планирање, преку обезбедување 
механизам за усогласување на 
долгорочното со среднорочното и 
со годишното планирање

А.1.1.1.1 Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Анализата на регулативата и на практиките во однос на системот за подготвување, 
усогласување, следење и известување по однос на планските документи, и 
обезбедувањето средства, анализата на примерок од усвоени стратегии, за да 
се утврдат недостатоците, и компаративната анализа и анализата на најдобрите 
практики за секторските стратегии, е изработена5 и доставена6. 

Структурно, анализата започнува со дефинирање на клучните поими (секторски 
пристап, секторски стратегии), дефинирање на елементите кои треба да ги содржи 
една секторска стратегија и пресек на нормативната рамка, а потоа следуваат анализа 
на домашните стратегии, како и компаративна анализа на секторските стратегии од 
избрани држави. Анализата завршува со заклучни согледувања и препораки. 

Во однос на квалитетот на анализата, она што може да се забележи во делот каде 
што се дефинираат поимите и елементите на секторските стратегии, недостигаат 
референци, односно упатување на кои научни авторитети се повикува авторот. 
Во делот во кој треба да се анализираат неколку национални стратегии, авторот 
прилично дескриптивно ги опишува стратегиите, а во еден дел ги критикува 
стратегиите. Она што недостига е методолошко појаснување, затоа што не е сосема 
јасно што е истражувачкото прашање, кои се критериумите по кои се анализира 
квалитетот на стратегиите и по која основа е направена селекцијата на стратегиите. 

Компаративната анализа во еден дел ја споредува македонската Стратегија за реформа 
на јавната администрација 2018-2022 со српската, хрватската и црногорската стратегија, 
но не и со албанската и косовската. Предмет на анализа е и турската стратегија за 
малите и средните претпријатија. И во овој дел недостига методолошко појаснување, 

5 Костиќ Љ., Сали С., Милков З., Јанев М., Брајковски С., (1) Анализа на регулативата и на практиките во 
однос на системот за подготвување, усогласување, следење и известување по однос на планските документи 
и обезбедување средства (Буџет и ИПА); (2) анализа на примерок од усвоени стратегии за да се утврдат 
недостатоците, и (3) компаративна анализа и анализа на најдобрите практики за секторските стратегии 
(октомври, 2018) Генерален секретаријат на Владата на РСМ.  
Анализата е достапна на: http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/1_analiza_sek_str.pdf 
6 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3136/2, 50-3123/8.
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односно не е сосема јасно кое е истражувачкото прашање, по кои критериуми се прави 
споредбата и зошто за споредба се избрани токму конкретните стратегии. 

За оваа активност не е обезбедена финансиска поддршка7.

А.1.1.1.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018
Статус на активноста: завршена, навреме, доставена е целосна документација

Донесени се три подзаконски акти кои треба да ги зајакнат механизмите 
за координација и усогласување при подготовката, следењето и 
известувањето за планските документи и за секторските стратегии и 
нивната транспарентност: Методологијата за изменување и дополнување 
на Методологијата за стратегиско планирање и подготвување на Годишната 
програма за работа на Владата (27.3.2018)8, Упатство за начинот на постапување 
на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на 
подготвување на Стратегискиот план и Годишниот план за работа (10.7.2018)9 
и Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи 
на државната управа во процесот на следење, оценување и известување за 
спроведувањето на Стратегискиот план и Годишниот план за работа (10.7.2018)10. 

Овие акти ѝ претходат на Анализата на регулативата и на практиките во однос на 
системот за подготвување, усогласување, следење и известување по однос на 
планските документи, и обезбедувањето средства, анализата на примерок од 
усвоени стратегии, за да се утврдат недостатоците, и компаративната анализа и 
анализата на најдобрите практики за секторските стратегии. Актите се донесени во 
март и јули, а анализата е разгледана и усвоена во ноември. Потребно е измената на 
регулативата да се носи на основа на направена анализа која ја оправдува измената, 
што не е случај овде. 

Во однос на учество на други институции во реализација на оваа активност, не е 
доставен акт за формирање работна група од страна на Генералниот секретаријат, 

7 Генерален секретаријат на Владата на РCМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3127/1, 50-3064/1, 50-3065/1.
8 Влада, Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и 
подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија (27.3.2018). Актот е 
достапен на: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/metodologija_za_izmenuvanje_i_dopolnuvanje_na_
metodologijata_za_strateshko_planiranje_i_podgotvnuvanje_na_gprvrm.pdf
9 Влада, Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во 
процесот на подготвување на стратешкиот план и годишниот план за работа (10.7.2018). Актот е достапен на: 
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/upatstvo_za_nacin_na_postapuvanje_na_ministerstvata_i_drugite_
organi_na_drzavnata_uprava_vo_procesot_na_podgotvuvanje_na_strateskiot_plan_i_godisniot_plan_za_rabota.pdf
10 Влада, Упатство за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во 
процесот на следење, оценување и известување за спроведувањето на стратешкиот план и годишниот план за 
работа (10.7.2018). Актот е достапен на: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/upatstvo_za_nacin_na_
postapuvanje_na_ministerstvata_i_organite_vo_procesot_na_sledenjeocenuvanje_i_izvestuvanje_za_sproveduvanje_na_
strateski_plan_i_godisen_plan_za_rabota.pdf
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но Секретаријатот за европски прашања (СЕП)11 и Секретаријатот за законодавство 
(СЗ)12 наведуваат дека номинирале претставници во работната група. Девет 
институции изјавија дека не учествувале13, едно министерство наведе дека негови 
претставници учествувале на работилница, како начин на учество во подготовката на 
регулативата14, а едно министерство одговори дека не располага со информации15. 

Министерството за информатичко општество и администрација, повикувајќи 
се на заклучокот од 101-та седница на Владата, одржана на 6.11.201816, изјави 
дека е номинирано лице17, меѓутоа - како што посочивме - актите се усвоени во 
претходниот период.

А.1.1.1.3. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018
Статус на активноста: во тек , доцни, доставена е целосна документација

Генералниот секретаријат изјави дека е подготвен работен текст за Упатство со 
кое ќе се стандардизира процесот на секторско планирање со утврдување 
на содржината и формата на елементите кои треба да бидат содржани 
во стратегиите18. Причината за доцнењето со имплементацијата, според ГС, е 
чекањето да се донесе најавениот Закон за буџетите, чиишто новини можат да 
имаат импликации врз содржината на Упатството. 

Министерството за информатичко општество и администрација учествува во 
поготовката на регулативата со присуство на свој претставник на работните 
состаноци19. Секретаријатот за европски прашања има доставено мислење за 
предлог-измените, во насока на стандардизирање на секторското планирање, 
и учествува со свои претставници во работната група20. Секретаријатот за 
законодавство со мислење бр. 09-3961/2 укажува на тоа дека за регулирање 

11 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр.17-902/2.
12 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 
бр. 03-1654/2.
13 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за здравство бр. 22-
3286/2, Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство 
за економија бр. 14-2366/2, Министерство за правда бр. 19-2358/2, Министерство за животна средина и 
просторно планирање бр. 09-2445/4, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-2340,  
Министерство за надворешни работи бр. 04-14937/2.
14 Министерство за надворешни работи, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 15190/1.
15 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4827/ 2.
16 Влада, Записник од 101-ва седница, Точка 29 (6.11.2018). Записникот е достапен на следниот линк: 
https://vlada.mk/file/35074/download?token=9PuwqSpt
17 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/80 .
18 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3096/2.
19 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/83.
20 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
17-903/2.
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на планските документи е потребно да се утврди овластување во Законот21. 
Министерството за правда информира дека не учествува во подготовката на 
Регулативата22, додека Министерството за финансии го препраќа барањето до 
Генералниот секретаријат23. 

Не се проектирани финансиски средства за реализација на оваа активност. 

А.1.1.1.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018
Статус на активноста: органот сам одлучил да не ја спроведе 

Одговарајќи на прашањето дали е подготвен предлог за регулирање на 
стратегиите, како акт на Владата, и дали се дефинирани елементите и 
критериумите за секторските стратегии, Генерален секретаријат на Владата 
се повикува на мислење дадено од Секретаријат за законодавство, според 
кое нема потреба од донесување посебен акт на Владата за регулирање на 
стратегиите, односно како основа за донесување на планските документи може 
да се искористи член 6, односно член 8 од Законот за Владата на РМ, и членовите 
27-а и 27-б од Деловникот за работа на Владата на РМ24. 

Меѓутоа, Секретаријат за законодавство препознава проблематична правна 
основа за донесување на планските документи. Поконкретно, во Мислењето со 
број 09-3961/2, Секретаријат укажува на следново: 

„Во предметната анализа се наведува дека поради немање на експлицитен основ 
во Законот за Влада, поконкретно во член 36, разгледувањето и усвојувањето на 
секторските стратегии (освен во стратегиите за кои основ е даден со lex specialis), се 
предлага преку форма на информации кои се доставуваат до Владата или предлог 
заклучоци за усвојување на предметната стратегија и акцискиот план.

Нормативната рамка за донесување на планските документи во Република 
Македонија претставуваат законските основи утврдени во материјалните закони, од 
каде произлегува потребата за донесување на планските документи. Во отсуство на 
законски основ за донесување на плански документи, надележните органи истите ги 
доставуваат за разгледување и усвојување од страна на Владата имајќи го во предвид 
член 67 од Деловникот за работа на Владата, согласно кој истите ги доставуваат 
во форма на информација со соодветни предлог заклучоци, во прилог на кои се 
доставуваат планските документи заради нивно усвојување. 

21 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, параграф 2. 
22 Министерство за правда, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер  
бр. 19-2359/2.
23 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
24 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3099/2
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Меѓутоа, во член 36 од Законот за Владата е утврдена само нормативната функција 
на Владата, односно видовите на акти кои истата ги донесува, и истиот не би можел 
да претставува изричен законски основ за донесување на определен акт од страна 
на Владата, односно во истиот не се уредува рамката на овластувања што треба да се 
предмет на уредување на тие акти. 

Оттука, според наша оценка, овластувањето за донесување на планските документи, 
односно стратегии кои се во врска со прашањата опфатени со одлуката за утврдување 
на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, би требало да биде 
утврдено по член 6, односно член 8 од Законот за Влада, како и истото соодветно да се 
препознае и во главата II-a Стратешко планирање и подготвување на Годишната програма 
за работа на Владата од Деловникот за работа на Владата (членови 27-а и 27-б).“25

А 1.1.1 5. Почеток: IV/2018 — Завршеток: IV/2018
Статус на активноста: органот сам одлучил да не ја спроведе активноста

Владата нема усвоено пропис за регулирање на стратегиите и за дефинирање 
на елементите и критериумите за секторските стратегии.26

А 1.1.1.6. Почеток: IV/2018 — Завршеток: IV/2018
Статус на активноста: не е започната, доцни

Не е изработен прирачник со опис на процесите, механизмите, координацијата, 
точките на поврзување на планските документи и секторските стратегии и 
нивната транспарентност27.

Според Генералниот секретаријат, оваа активност треба да следи по изготвувањето 
на регулативата со која ќе се стандардизира процесот на секторското планирање, 
со утврдување на содржината и формата на елементите што треба да бидат 
содржани во стратегиите, која пак го чека Законот за буџетите28. 

Министерството за информатичко општество и администрација изјави дека негов 
претставник учествува на работните состаноци во организација на Генералниот 
секретаријат29.

25 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер  
бр. 03-1654/2, во прилог доставено Мислење бр. 39-3961/2.
26 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3104/2.
27 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3108/2.
28 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр.50-3108/2.
29 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/86. 
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Десет институции одговорија дека не учествувале во оваа активност30, две 
институции го препраќаат барањето до Генералниот секретаријат31, а едно 
министерство не располага со конкретни информации32. 

Не е обезбедена финансиска поддршка за реализација на оваа активност33.

30 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за труд и социјална 
политика бр.14-3207, Министерство за животна средина и просторно планирање бр.9-2437/3, Министерство 
за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2-1590/1, Министерство за култура УП1 
бр. 52-113, Министерство за економија бр. 14-2368/2, Mинистерство за правда бр.19-2360/2, Секретаријат за 
европски прашања бр.17-901/2, Секретаријат за законодавство бр. 3-1654/2, параграф 1 и 2, Министерство за 
надворешни работи бр. 4-14943/2.
31 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер  
бр. 4404/2, Канцеларија на Претседателот на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации 
од јавен карактер бр. 9-342/2.
32 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 3-4825/2.
33 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3070/1.
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М.1.1.2. Подобрување на процесите и на 
капацитетите за среднорочно, секторско 
и годишно планирање во министерствата 
и во другите органи на државната управа 

А 1.1.2.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Анализата на интерните процеси, функциите и човечките капацитети 
(екипираност, профил на вработени, координација во ресорот и со другите 
ресори) за стратегиско планирање во министерствата и во другите органи на 
државната управа, со цел да се утврди практиката во однос на планирањето 
(стратегиско планирање, секторско планирање, развојни програми, 
планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање 
и подготвување годишни извештаи) е изработена и доставена.34

Анализата опфаќа преглед на законската рамка и претставување на наодите од 
спроведениот прашалник до 15 министерства и 3 секретаријати. Таа дава добар 
преглед на моменталната состојба и на дел од факторите кои придонесуваат за 
констатираните состојби. Особено е алармантна состојбата со Секретаријатот 
за спроведување на Охридскиот договор, каде што само во Одделението за 
стратегија, координација на политиките и следење на нивното спроведување се 
систематизирани 2.182 работни позиции, а пополнети 1.574 работни позиции. 

Не е обезбедена финансиска поддршка за реализација на оваа активност35.

34 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3117/2.
35 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3124/1.
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А 1.1.2.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Соодветниот предлог (насоки/ упатство/ методологија) за министерствата и за 
другите органи на државната управа, заради стандардизирање и подобрување 
на процесите, функциите, организациските облици и капацитетите во однос на 
планирањето и поврзувањето на процесите: стратешко планирање, секторско 
планирање, развојни програми, планирање на НПАА, ИПА2, подготвување на 
буџетот, годишното планирање и подготвување годишни извештаи е подготовен36. 

Генералниот секретаријат информира дека Информацијата за извршената анализа 
на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратешко планирање 
во министерствата и во другите органи на државната управа е разгледана и усвоена 
на 104-тата седница на Владата, одржана на 20.11.2018 година37. На истата седница, 
Владата ги задолжува министерствата и другите органи на државната управа 
„согласно нивните специфики, институционалните капацитети и севкупни ресурси 
да ги преземат неопходните мерки и активности за воспоставување на соодветен 
организационен облик (сектор, одделение или формирање на постојана работна 
група) за стратешко планирање, креирање на политиките и следење“38.

Секретаријатот за законодавство информира дека учествува во работна група 
формирана од Владата, но дека нема добиено покана да учествува во изработката 
на Нацрт-упатството со кое ќе се стандардизира процесот на секторско планирање 
и подготовка на акти - Методологија/Упатство за начинот на постапување на 
министерствата и на другите органи на државна управа при изработката на 
секторските стратегии, нивното спроведување, оценувањето на постигнатите 
резултати и известувањето39. Секретаријатот за европски прашања изјави дека има 
доставено предлог-измени во насока на стандардизиран пристап кон стратегиското 
планирање и има номинирани претставници во работната група40.

Министерството за економија информира дека Секторот за европска интеграција 
учествува со свои предлози за рамките на планирањето на НПАА и ИПА 2, во 
насока на предлагање мерки и активности со конкретни рокови и буџет.41

Претставници на Министерството за одбрана учествуваат на повеќе работилници 
поврзани со подготовката на насоките, упатствата и сродните документи за 

36 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3117/2.
37 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3117/2.
38 Влада, Записник од 104-ва седница, Точка 30 (20.11.2018). Записникот е достапен на следниот линк: https://
vlada.mk/file/41875/download?token=Of6LWPpT
39 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 
бр. 3-1654/2, стр. 1, параграф 1 и 2.
40 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 
бр.17-900/2.
41 Министерство за економија, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 14-2370/2.
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стандардизирање и подобрување на процесите, функциите, организациските 
облици и капацитетите во однос на планирањето.42

Министерството за внатрешни работи известува дека учествува преку пополнување 
Прашалникот за анализа на интерните прописи, функциите и човечките капацитети 
за стратегиско планирање во министерствата и во другите органи на државната 
управа, доставен од Генералниот секретаријат43.

Пет министерства изјавија дека не учествуваат во оваа активност44, едно 
министерство не достави прецизен одговор45, а едно министерство го препрати 
барањето до Генералниот секретаријат46.

А 1.1.2.3. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

На прашањето дали е усвоен конкретен пропис од страна на Владата, Генералниот 
секретаријат информира дека е усвоена Информација за извршената анализа на 
внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси за стратегиско планирање 
во министерствата и во другите органи на државната управа, разгледана и 
усвоена на 104-тата седница на Владата, одржана на 20.11.201847, и дека притоа на 
министерствата им се дадени конкретни задолженија и насоки48. 

Проблематично е и тоа што Информацијата се претставува како анализа, предлог- 
регулатива и усвоен пропис. Според секвенционирањето во Акцискиот план, 
станува збор за 3 различни активности, кои Генералниот секретаријат ги претставува 
како завршени, со подготовка на една информација за спроведена анализа. 

42 Министерство за одбрана, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер  
бр. 09-2712/7. Како пример се наведени: Работилницата за разгледување на актите и материјалите за начинот 
на постапување на министерствата и на органите на државната управа во процесот на следење, оценување 
и известување за спроведувањето на Стратегискиот план и Годишниот оперативен план и обрасците за 
пополнување, одржана од 5 до 7 мај во Струмица, организирана од Генералниот секретаријат на Владата на 
РСМ и Центарот за управување со промени; Работилницата за следење и известување за Акцискиот план на 
Стратегијата за реформа на јавната администрација, одржана на 25 јули 2018 година во Скопје; Работилницата за 
стратегиско планирање на тема „Новините во процесот на стратегиското планирање“, со цел да се презентира 
Упатство за начинот на постапување на министерствата и на другите органи на државната управа во процесот 
на следење, оценување и известување за спроведувањето на Стратегискиот и Годишниот план за работа, 
организирана од Генералниот секретаријат на Владата на РМ; Тркалезната маса на тема „Креирање на јавните 
политики во перспективата на европската интеграција“, одржана на 4 јуни, во организација на ФООМ и Евротинк. 
43 Министерство за внатрешни работи, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
16.1.2-1590/1.
44 Одговори на барања за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за животна средина и 
просторно планирање бр. 9-2440/3, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Mинистерство за правда бр. 19-
2362/2, Министерство за здравство бр. 22-3286/11, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3208.
45 Министерство за надворешни работи, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 
бр. 04-14601/2.
46 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
47 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3117/2.
48 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3117/2.
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А 1.1.2.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни

Подготвувањето на програмите за обука во однос на (1) зајакнувањето на 
механизмите за координација и усогласување при подготовката, следењето 
и известувањето за планските документи, секторските стратегии и годишното 
планирање и нивната транспарентност; (2) подготвување на секторските 
стратегии во министерствата и поврзување на процесите: стратешко 
планирање, секторско планирање, развојни програми, планирање на НПАА, 
ИПА2, подготвување на буџетот, годишното планирање и подготвувањето на 
годишните извештаи не е започнато како активност. 

Според Генералниот секретаријат, работната група треба да ја подготви Методологијата/
Упатството по донесувањето на новиот Закон за буџетите, по што ќе следува процесот 
на зајакнување на капацитетите на административните службеници.49

Меѓутоа, МИОА информира дека активноста е спроведена од страна на Генералниот 
секретаријат, преку 9 еднодневни специјализирани обуки на тема ,,Новините во 
процесот на стратегиското планирање“, на кои учествувале 251 административен 
службеник од министерствата, секретаријатите и другите органи на државната 
управа.50 Девет министерства изјавија дека не учествувале во оваа активност51, а 
едно министерство изјави дека не располага со конкретни информации52. 

За оваа активност не е обезбедена финансиска поддршка53.

49 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3084/2.
50 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/82
51 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда бр. 19-2363/2, 
Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за внатрешни 
работи бр. 16.1.2-1590/1, Министерство за здравство бр. 22-3286/11, Министерство за економија бр. 14-2372/2, 
Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 9-2431/3, Министерство за труд и социјална 
политика бр. 14-3209, Министерство за надворешни работи бр. 4-14945/2.
52 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 3-4822/2.
53 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр.50-3102/1.
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М.1.2.1. Унапредување на квалитетот на 
ПВР и на законодавниот процес 

А 1.2.1.1. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Анализата на (1) законодавната постапка и утврдувањето на слабостите, и 
на (2) постоечките правни акти, прирачниците и другите алатки, со цел да 
се оцени нивната актуелност, корист и употреба, е изработена од МИОА и е 
доставена на увид.54

Осум министерства изјавуваат дека не учествувале во подготовка на анализата55, 
едно дека го препратило барањето до МИОА56, а друго дека не располага со 
конкретни информации57. 

Сите министерства се јасно наведени како учесници во истражувањето, во делот 
што го дефинира примерокот. 

Анализата содржи јасен методолошки пристап, со дефиниран метод за прибирање 
податоци и примерок. Истражени се различните фази од процесот на подготовка 
и спроведување на проценката за влијанието на регулативата и факторите 
кои придонесуваат кон констатираните состојби. Даден е јасен преглед на 
заклучоците и препораките. 

Не е обезбедена финансиска поддршка за анализата58.

54 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до информации 
од јавен карактер бр. 08/3-1559/85. Според одговорот на МИОА, обезбедена е поддршка за: подготовка на 
специјализирана програма за обука врз основа на изготвените прирачници и еx-ante и ex-post анализи, преку 
ИПА-проектот „Поддршка на МИОА во модернизацијата на јавната администрација“ (Public Administration refrorm 
assistance and strengthening the capacities of MISA ЕuropeAID/137521/IH/SER/MK, Contract no:12-6336/1); изработка 
на публикацијата „Предизвици и препораки за подобрување на законодавниот процес“, од страна на НДИ; 
проектот ,,Поддршка на реформата на јавната администрација“, имплементиран од Центарот за управување со 
промени, а поддржан од Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.
55 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда  
бр. 19-2364/2, Министерство за економија бр. 14-2374/2, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство 
за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр.16.1.2-1590/1, Министерство за животна средина 
и просторно планирање бр. 9-2435/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3210, Министерство 
за надворешни работи бр. 4-14940/2.
56 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4580/2.
57 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4817/2.
58 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/79.
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А 1.2.1.2. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: во тек, доцни, документацијата не е достапна

Подготвувањето на препораките и предлогот за пристап за exѝante и exѝpost 
анализите (во еден или повеќе прирачници), како и дефинирањето ефикасен 
механизам за утврдување на законите кои ќе подлежат на exѝpost анализи е во 
тек како активност, но не се доставени материјали на увид. 

Препораките за предлогот за пристап за еx-ante и ex-post анализите се подготвени 
и се опфатени во Анализата на можностите за поврзување на процесот на проценка 
на влијанието на регулативата (ПВР) со процесот на оценка на спроведувањето 
на регулативата (ОСР). Анализата е изработена од: Гордана Гапиќ Димитровска, 
државен советник во МИОА; Марина Шаф-Радеска, советник за изработка на 
нацрт-извештаите за ПВР, во МИОА, и Магдалена Шалдева, консултант59. Анализата 
не е доставена, ниту пак е објавена на веб-страницата на МИОА. 

Конкретниот предлог за пристапот за еx-ante и ex-post анализи е составен дел од 
актите кои ја уредуваат материјата и се опфатени во Прирачникот за проценка на 
влијанието на регулатива и оценка на спроведувањето на регулативата, кој е во 
фаза на изработка од страна на истите автори60. 

Механизмите за утврдување кои закони ќе подлежат на еx-ante и ex-post анализи, 
ќе бидат дел од новите акти за проценка на влијанието на регулативата и оценка на 
влијанието на регулативата (Методологија, Упатство и Одлука), чиешто донесување 
е условено од усвојување на Предлог-деловникот за изменување и дополнување 
на Деловникот за работа на Владата, во надлежност на ГС.61 

Седум министерства изјавија дека не учествувале во овие активности62, едно 
министерство дека не располага со конкретни информации63, а едно дека 
информациите се препратени до МИОА64. Едно министерство изјави дека седум 
претставници учествувале во фокус-групите за проценка на влијанието на 
регулативата, кои се реализирани во текот на февруари и април 201865, а друго 

59 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/65.
60 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8-3-1559/64.
61 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/66.
62 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда бр. 19-
2366/2, 19-2367/2, 19-2368/2, Министерство за економија бр. 14-2376/2, Министерство за култура УП1 бр. 
52-113, Министерство за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 
9-2426/3,09-2452/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3212, 14-3214, 14-3216, Министерство за 
надворешни работи бр. 7-74603/2, 4-14942/2, 4-14459/2.
63 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр.03-4818/2, 03-4825/2, 
64 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр.4580/2.
65 Министерство за внатрешни работи, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
16.1.2.-15190.



48

Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

дека претставник на министерството учествувал на работниот состанок одржан во 
Клубот на пратениците на 3.12.201866. 

А 1.2.1.3. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек, доцни, документацијата не е достапна

Прирачникот за проценка на влијанието на регулативата и оценка на спроведувањето 
на регулативата е во фаза на изработка67, во рамки на активноста подготовка на 
прирачници за спроведување на exѝante и exѝpost анализи при креирањето на 
политиките, усогласување на законодавството со европското законодавство 
и при спроведувањето фискална анализа на политиките и на законите. 

Во однос на учеството на другите институции во спроведувањето на активноста, 
ГС извести дека во септември 2018 година учествувал на консултативен работен 
состанок на кој се разгледувал опфатот на ex post анализите, воведувањето 
ефективни механизми за поврзување на процесите ex ante и ex post, како и 
механизмите и институционалната рамка за спроведување на овие процеси, 
врз основа на кои се подготвува правната рамка од која треба да произлезат 
прирачниците68. 

Секретаријатот за законодавство информира дека за овие активности се 
формирани работни групи во кои свои претставници има и Секретаријатот за 
законодавство, на кои се усогласуваат ставовите за усогласување на националното 
законодавство со законодавството на ЕУ, се детектираат областите каде што е 
потребно подобрување во процесот на ЕУ-интеграцијата, како и за начинот за 
спроведување на ex‐ante и ex‐post анализите при креирањето на политиките.69 Не 
е доставен акт со кој се формира работната група. 

Во подготовката на прирачникот не учествувале девет институции70, едно 
министерство не располага со конкретни информации71, друго министерство го 

66 Министерство за животна средина и просторно планирање, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 13-2380/2.
67 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/97.
68 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3141/1.
69 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
3-654/2 - параграф 3, стр. 3. 
70 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-920/2, Mинистерство за правда бр. 19-2369/2, Министерство за економија бр. 14-2336/2, Министерство 
за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за здравство бр. 22-3286/4, 
Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 9-2381/3, Министерство за труд и социјална 
политика бр. 14-3218, Министерство за надворешни работи бр. 4-14900/2.
71 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 3-4794/2.
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препратило барањето до МИОА72, а трето известува дека негови претставници 
учествувале во фокус-групите за Проценка на влијанието на регулативата73. 

Обезбедена е донаторска поддршка за подготовка на прирачник/прирачници за 
спроведување на ex-ante и ex-post aнализите при креирањето на политиките преку 
ИПА-проектот ,,Поддршка на МИОА во модернизацијата на јавната администрација“ 
(EuropeAid/137521/IH/SER/MK, Contract no: 12-6336/1)74.

А 1.2.1.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек , доцни, не е доставена документација

Не се доставени информации кои потврдуваат дека во текот на 2018 се реализирани 
активности за подготвување прирачник за анализа на аcquis и квалитетна 
транспозиција на европското законодавство во националното законодавство 
и постигнување соодветен степен на усогласеност75, освен одговорот од 
Секретаријат за законодавство, во кој се вели дека се формирани работни групи и 
дека Прирачникот е во фаза на подготовка76. 

Осум министерства изјавуваат дека не учествувале77 во овие активности, едно 
дека информациите се препратени до СЕП78, а едно дека не располага со 
конкретни информации79.

Не е доставена информација за тоа дали е обезбедена финансиска поддршка за 
реализација на оваа активност. 

72 Министерство за внатрешни работи, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
4580/2.
73 Министерство за внатрешни работи, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 
бр.16.1.2.-15190. 
74 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/56
75 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/59. Институцијата дава информации за 2019 година, период што не 
опфатен во овој извештај. 
76 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
3-1654/2.
77 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за животна средина 
и просторно планирање бр. 5-2382/2, Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство 
за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за култура УП1 бр.52-113, Министерство за економија бр. 14-2337/2, 
Министерство за правда бр. 19-2372/2, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3219, Министерство 
за надворешни работи бр. 4-14906/2.
78 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
3-3574/3.
79 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 3-4795/2.
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А 1.2.1.5. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек , доцни, доставена е целосна документација 

Во текот на законодавната постапка не се воведени (нови) задолжителни 
номотехнички и стандардизирани технички правила. На веб-страницата на 
Секретаријатот за законодавство се објавени Прирачникот за номотехнички правила, 
подготвен во 2007 година, и Прирачникот за транспонирање на законодавството на 
Европската Унија во законодавството на Република Македонија, подготвен во 2016 
година. 

Секретаријатот за законодавство има спроведено шест еднодневни обуки80 
за номотехничките правила, на кои учествувале 90 учесници вработени во 
министерствата и во другите органи на државната управа81. 

Едно министерство потврдува дека учествувало на обуките82. Еден секретаријат 
објаснува дека не учествувал во активноста затоа што Секретаријатот за 
законодавство, како водечки орган, има подготвено Прирачник (не појаснува кој 
прирачник) и одржува обуки83.

Девет институции одговорија дека не учествувале во активноста84, едно 
министерство одговори дека не располага со конкретни информации85, а едно 
дека барањето го препратило до Секретаријатот за законодавство.86 

А 1.2.1.7. Почеток: IV/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек , доцни, доставена е целосна документација

Специјализираната програма за обука врз основа на изготвените прирачници 
(за exѝante и exѝpost анализи, анализа на аcquis и квалитетна транспозиција на 
европското законодавство во националното законодавство, за номотехнички 
правила и др.) е во фаза на изработка87. 

80 Обуките се одржани на 30 мај, 7 јуни, 21 јуни, 5 јули, 20 септември и 27 септември 2018 година. 
81 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
3-1654/2.
82 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/60.
83 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3133/2.
84 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-919/2, Министерство за правда бр. 19-2335/2, Министерство за економија бр. 14-2338/2, Министерство 
за култура УП1 бр.52-113, Министерство за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 
16.1.2.-15190, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 9-2383/3, Министерство за труд и 
социјална политика бр. 14-3220, Министерство за надворешни работи бр. 04-14453/2.
85 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 3-4796/2.
86 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
3-3577/3.
87 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/68.
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Се очекува програмата да биде финализирана по формализирањето на Прирачникот за 
проценка на влијанието на регулативата и оценка на спроведувањето на регулативата 
и со донесувањето на новите акти за ПВР и ОСР, што е условено од усвојувањето на 
измените и дополнувањата на Деловникот за работа на Владата на РМ. 

Во подготовката на програмата за обука учествуваат Гордана Гапиќ Димитровска, 
државен советник во МИОА; Марина Шаф-Радеска, советник за обработка на нацрт-
извештаите за ПРВ во МИОА, и Магдалена Шалдева, консултант. 

Генералниот секретаријат изјави дека во септември 2018 година учествувал на 
консултативен работен состанок, на кој се разгледувало воведувањето ефективни 
механизми за поврзување на процесите на ex ante и ex post анализите, како и 
механизмите и институционалната рамка за спроведување на овие процеси, врз основа 
на кои се подготвува правната рамка од која ќе произлезе програмата за обука88.

Во текот на февруари и април 2018 година седум претставници на Министерството 
за внатрешни работи учествувале во работата на фокус-групите за ПВР. 

Третирајќи ја оваа активност како меѓусебно поврзана со А.1.2.1.3 и А.1.2.1.4., 
Секретаријатот за законодавство изјавува дека учествува со свои претставници во 
работна група во која се усогласуваат ставовите за приближување на домашното 
кон европското законодавство, се детектираат областите каде што е потребно 
подобрување во европската интеграција, како и за начинот на спроведување на 
ex‐ante и ex‐post анализи при креирање на политики89. 

Шест институции изјавија дека не учествуваат во реализацијата на оваа активност90, 
една институција не достави конкретни информации91, едно министерство изјави 
дека го препратило барањето до МИОА92, а едно дека не располага со бараната 
информација93. 

Донаторска поддршка за реализација на оваа активност е обезбедена преку ИПА-
проектот ,,Поддршка на МИОА во модернизација на јавната администрација“ (Eu-
ropeAid/137521/IH/SER/MK, Contract no:12-6336/1)94.

88 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3131/2.
89 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
3-1654/2.
90 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за економија, Одговор 
на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 14-2339/2, Министерство за култура УП1 бр. 52-
113, Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 
9-2384/2, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3221, Министерство за надворешни работи бр. 
4-14469/2. 
91 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
3-1654/2, стр. 3, параграф 4. 
92 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4580/2.
93 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 3-4790/2.
94 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/55.
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А 1.2.2.1. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни

Анализата на состојбите во однос на прибирањето, обработката и 
користењето на административните податоци кои се продуцираат во текот 
на работата во органите на државната управа не е спроведена95. 

Министерството за информатичко општество и администрација информира дека на 
110-тата седница на Владата, одржана на 18.12.2018 година, се утврдени: унифицирани 
обрасци за финансиско известување на јавните претпријатија, акционерските 
друштва и другите ентитети; унифицирани обрасци за подгoтовка на програма за 
работа, и унифицирани обрасци за подготвка на инвестициска програма96.

Девет институции потврдуваат дека дека не учествувале во оваа активност97, едно 
министерство дека го препратило барањето до ГС98, а едно дека не располага со 
конкретни информации.99

Не е обезбедена финансиска поддршка за реализација на оваа активност100.

А 1.2.2.5. Почеток: II/2018 — Завршеток: III 2018  
Статус на активноста: во тек, доцни

Дефинирањето на стандардизираните трошоци за работа на администрацијата 
(на пример, за тоа колку чини подготовката на законот, подготовката и 
спроведувањето на обуките, подготовката на прирачниците и др.), со цел да се 
олесни подготвувањето на анализите за фискалните влијанија од стратегиите, 
политиките и законите, не е реализирано како активност101.

Според Министерството за финансии (МФ), треба да се формира работна група 
за реализирање на предвидените мерки. Причина за доцнењето на оваа активност 
е тоа што сите институции не номинирале свој член во работната група. 

95 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3097/2.
96 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1559/75.
97 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-917/2, Министерство за правда бр. 19-2337/2, Министерство за економија бр. 14-2340/2, Министерство 
за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 
16.1.2.-15190, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 9-2385/3, Министерство за труд и 
социјална политика бр. 14-3222, Министерство за надворешни работи бр. 4-13825/2.
98 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
99 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4788/2.
100 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3089/1.
101 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
3569/2.
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Две институции потврдија дека номинирале свои членови во работната група102, 
осум министерства изјавија дека не учествуваат103 во работната група, а едно 
министерство дека не располага со конкретни информации104. 

Согласно Акцискиот план, за реализација на оваа активност се предвидени 1.055.000 
денари, меѓутоа не е доставена информација за тоа дали истата е обезбедена.

А 1.2.2.6. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: не е започната , доцни

Подготвувањето на предлог – актот со кој ќе се воведат стандардизираните 
трошоци не е реализирано105, односно се чека формирањето на работната група. 

Две институции изјавија дека номинирале свои членови во меѓуресорската 
работна група во Министерството за финансии106, додека девет институции 
изјавија дека не учествуваат во оваа активност107. 

Оваа активност нема финансиски импликации. 

А 1.2.2.7 Почеток: IV/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни

Предлог-актот не е усвоен од страна на МФ/ВРМ108.

102 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања бр. 
17-916/2, Министерство за информатичко општество и администрација бр. 08/3-1559/76.
103 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда бр. 19-2339/2, 
Министерство за економија бр. 14-2342/2, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за одбрана 
бр. 09-2712/7, Министерство за внатрешни работи  
бр. 16.1.2.-15190, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 2391/3, Министерство за труд и 
социјална политика бр. 14-3224, Министерство за надворешни работи бр. 04-13829/2.
104 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4786/2.
105 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-3569/2.
106 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр.17-915/2, Министерство за информатичко општество и администрација бр. 08/3-1559/74 
107 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда бр. 19-2342/2, 
Министерство за економија бр. 14-2343/2, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за одбрана 
бр. 09-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за животна средина и 
просторно планирање бр. 09-2395/3, Министерство за здравство бр. 22-3286/7, Министерство за труд и 
социјална политика бр. 14-3226, Министерство за надворешни работи бр. 04-15068/2.
108 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-3569/2.
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М.1.2.4. Поголема вклученост на 
засегнатите страни во процесот на 
креирање, спроведување, следење и 
оценување на политиките

А 1.2.4.1. Почеток: II/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек , доцни, документацијата не е достапна

Подготвен е предлог за зголемување на ефикасноста на механизмите за 
вклучување на засегнатите страни на транспарентен начин, кој ќе вклучува 
и дефинирање на начинот за прибирање иницијативи за политиките 
доставени од засегнатите страни до Владата, транспарентно објавување и 
образложување на прифатените/неприфатените иницијативи, објавување 
на годишните извештаи во однос на иницијативите. 

Предлогот е содржан во Информацијата за модернизација на единствениот 
национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) и воведувањето нови форми 
за вклучување во процесот на креирање на политиките. По финализирањето на 
надградбата на ЕНЕР, се очекува истиот да биде доставен на разгледување во 
Владата. На подготовката на информацијата работат Гордана Гапиќ Димитровска, 
државен советник, и Марија Шаф-Радеска, советник во Министерството за 
информатичко општество и администрација109.

Едно министерство изјави дека на 3.12.2018 година, нивен претставник 
учествувал на работна средба со претставници од другите министерства, на 
која се дискутирало за проблемите со кои се соочуваат при работата на ЕНЕР, 
а било разгледано и дадено мислење за новата методологија за проценка 
на влијанието и оценка на регулативата110. Осум институции изјавија дека не 
учествувале во подготовката на предлогот111, едно министерство не располага 
со конкретна информација112, а едно го изјавува дека барањето го препратило до 
Министерството за информатичко општество и администрација113 . 

109 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/69.
110 Министерство за внатрешни работи, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
16.1.2.-15190.
111 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за одбрана 09-2712/7, 
Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за економија бр. 14-2344/2, Министерство за правда 
бр. 19-2344/2, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 09-2401/3, Секретаријат за 
законодавство бр. 03-1654/2, стр.3, параграф 2, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3228, 
Министерство за надворешни работи бр. 04-14467/2.
112 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4782/2.
113 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4580/2.
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За реализација на оваа активност не се проектирани финансиски трошоци. 

А 1.2.4.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: во тек , навремено, доставена е целосна документација 

Генералниот секретаријат информира дека е зајакната контролата на 
постоечките механизми предвидени во Деловникот на Владата и во 
Методологијата за ПВР. Генералниот секретаријат ја објаснува обврската 
(предвидена со член 68, став 1, точка 8 од Деловникот за работа на Владата) 
предлог-законите кои подлежат на проценка на влијанието на регулативата 
задолжително да се доставуваат за мислење во Министерството за информатичко 
општество и администрација. Мислењата на МИОА се дел од мислењето на 
Генералниот колегиум, односно дел од извештајот на основните комисии на 
Владата. Дополнително, на секоја седница, пред да се премине на дневниот ред, 
е предвидена точка според која на увид се ставени сите материјали кои не се 
во процедура поради нивната неделовничка извонредност (најчесто поради 
недостигот на мислење од страна на надлежниот ресор). По комплетирањето на 
документацијата, истите се ставаат на дневен ред на Генералниот колегиум.

Во однос на проценката на влијанието на регулативата, Генералниот секретаријат 
известува дека води евиденција, т.н. законодавна табела, во која се ставени на 
увид сите податоци во врска со законите: поврзување со Националната програма 
за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА), ЕПП-бројот, постапката во 
која е предложен законот, дали законот е придружен со проценка на влијанието 
на регулативата и др. Доколку проценката не е доследно реализирана, на што 
укажува Министерството за информатичко општество и администрација, 
Генералниот колегиум дава свое мислење или му укажува на предлагачот на 
недостатоците по кои се очекува да постапи.114

Вкупниот број материјали што Генералниот секретаријат ги вратил на 
докомплетирање до предлагачот во 2016 година изнесува 81, додека во 2017 година 
- 114115. Зголемувањето на бројот на вратените материјали може да биде индикатор 
за различни состојби, како на пример: се зголемил бројот на материјалите кои се 
разгледуваат од Генералниот секретаријат, како и бројот на вратените материјали 
(процентуално, нема зголемување); Генералниот секретаријат подоследно ја 
применува својата надлежност на вршење контрола; институциите во поголем 
обем несоодветно ги приготвуваат законите и др. 

За посуштинска критика, види го Извештајот за ефикасноста на системот за 
одлучување на Владата, подготвен од ИРИ116. 

114 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3119/2.
115 Информација за воспоставување механизми за координација меѓу органите на државната управа кои ги 
извршуваат фунциите „Центар на Влада“, стр. 4.
116 Види фуснота 166. 
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А 1.2.4.3. Почеток: II/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е целосна документација

Надградувањето на ЕНЕР, со можност за поднесување online иницијативи 
и предлози од засегнатите страни и интеракција со министерствата, како 
и давањето насоки за користење на системот за е‐седница е во тек117. Не е 
доставена информација за тоа кога се очекува да се заврши техничката надградба. 

Во буџетот за 2019 година се предвидени 300.000 денари од ставката 424 - 
Поправки и тековно одржување, потпрограма НА - Развој и имплементација на 
ИКТ-проекти. 

117 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/53, 08/3-1559/54, 08/3-1559/51.
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М.1.3.1. Јакнење на капацитетите 
за координација на политиките во 
Генералниот секретаријат на Владата

А 1.3.1.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018  
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Спроведена е внатрешна функционална анализа на Генералниот секретаријат. 
Дел од клучните наоди го вклучуваат следново: 

• Според Правилникот за систематизација на работните места, заклучно со 
30.4.2018 година, се утврдени 418 работни места, за кои се потребни 852 
извршители, од кои се пополнети 270 работни места. Согласно член 17 од 
Законот за вработените во јавниот сектор, разликата меѓу систематизираните 
и работните места за кои се обезбедени финансиски средства за плата и 
надоместоци, не смее да надминува 10 %. 

• Со авторски договори, преку Агенцијата за привремени вработувања, се 
ангажирани 85 лица. 

• Формирани се 17 сектори со 61 одделение. 8 сектори немаат раководно лице, 
а 4 од нив имаат вршител на должност.

• Постои несоодветна распределба на човечките ресурси (на пример, во Секторот 
за ревизија не е распределен ниту еден вработен, во Секторот за превод и 
протокол има 4 вработени, а во Секторот за општи работи има 66 лица и сл.).

• Увидено е преклопување на надлежностите на некои од организациските 
единици (на пример, Секторот за општи работи и Секторот за протокол, 
Секторот за организациски работи, прием и достава на материјали во владина 
постапка и Секторот за нормативно-правни работи поврзани со седниците на 
Влада и работните тела на Владата).

• 73 % од анкетираните вработени сметаат дека имаат одлични компетенции 
за квалитетно завршување на задачите.

• Во 2015 година, просечната оценка на државните службеници била 4,67 %, во 
2016 година 4,09 %, а во 2017 година 3,51 %118. 

Не е обезбедена финансиска поддршка за реализација на функционалната анализа.119

118 Спасовска М. и други, Извештај од спроведената функционална анализа во Генералниот секретаријат на 
Владата (септември, 2018) Генерален секретаријат на Владата на РСМ бр. 50-3135/2.
119 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3111/1.
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А 1.3.1.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Подготвен е предлог што произлегува од Препораките од внатрешната 
функционална анализа на Генералниот секретаријат. Планот за подобрување, врз 
основа на Извештајот од спроведената функционална анализа, во најголема мера 
опфаќа активности кои се планирани да се реализираат во текот на 2019 година120. 

А 1.3.1.3. и А 1.3.1.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: органот одлучил да не ја спроведе активноста

Подготовката и усвојувањeто на регулативата, со цел да се зајакнат функциите 
и надлежностите на Генералниот секретаријат, како предуслов за ефикасен 
систем за планирање и координација на политиките, според Генералниот 
секретаријат не се потребни121. Генералниот секретаријат се повикува на наодите 
од функционалната анализа, како основа за одговорот. 

Во оваа активност не учествувале осум институции122. СЗ информира дека нема 
добиено покана за учество123, едно министерство информира дека го препратило 
барањето до Генералниот секретаријат124, а друго изјавува дека не располага со 
потребните информации125.

А 1.3.1.5. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Во тек126 е подготовката на прирачникот за вработените во ГС, со опис на 
методите и алатките (стандардизирани обрасци и др.) што ќе придонесат за 
ефикасноста во планирањето, координацијата на политиките, поддршката 
на работата на Генералниот колегиум на државните секретари, основните 
комисии и Владата, координацијата, следењето и известувањето. 

120  Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3068/2.
121 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3074/2.
122 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за животна средина 
и просторно планирање бр. 09-2424/3, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за одбрана 
бр. 09-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за правда бр.19-2350/2, 
Секретаријат за европски прашања бр. 17-914/2, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3231, 
Министерство за надворешни работи бр. 04-14503/2.
123 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр.3, параграф 2.
124 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
125 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4799/2.
126 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3075/2.
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Девет институции изјавија дека не учествуваат во подготовката на прирачникот127, 
едно министерство изјави дека не располага со конкретни информации128, друго 
дека го препратило барањето до Генералниот секретаријат129, а трето дека 
прирачникот го подготвуваат вработени во Генералниот секретаријат130. 

Не е обезбедена донаторска поддршка за изработка на прирачникот131.

А 1.3.1.6. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Не е подготвена програма за обука и спроведување на обуката за вработените 
во Генералниот секретаријат, во однос на планирањето, координацијата на 
политиките, анализата на содржината на политиките, поддршката на системот 
за одлучување на Владата. 132

Генералниот секретаријат информира дека реализацијата на оваа активност е 
временски поврзана со изработката на прирачникот, која е во тек. 

Десет институции потврдуваат дека не учествувале во подготовката и 
спроведувањето на програмата за обука133, едно министерство дека не располага 
со конкретната информација134, а друго дека барањето го препратило до 
Генералниот секретаријат135. 

Не е обезбедена финансиска поддршка за реализација на оваа активност136.

127 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-914/2, Министерство за правда бр. 19-2350/2, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за 
одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за животна средина 
и просторно планирање бр. 09-2405/3, Секретаријат за законодавство бр. 03-1654/2, стр. 3, параграф 2, 
Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3233, Министерство за надворешни работи бр. 04-15065/2.
128 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4799/2.
129 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
130 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/73.
131 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3077/1.
132 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3019/2.
133 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-913/2, Министерство за правда бр. 19-2352/2, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство 
за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за економија 
бр. 14-2350/2, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 09-2427/3 , Секретаријат за 
законодавство бр. 03-1654/2, стр. 3 параграф 2, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3237, 
Министерство за надворешни работи бр. 04-13839.
134 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4811/2.
135 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
136 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3080/1.
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М.1.3.2. Воспоставување механизми 
за координација меѓу органите на 
државната управа кои ги извршуваат 
функциите „Центар на Влада“

А 1.3.2.1 Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018  
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Анализата на регулативата и практиката во однос на механизмите за 
координација меѓу Генералниот секретаријат, Министерството за финансии, 
Министерството за информатичко општество и администрација, Секретаријатот 
за европски прашања и Секретаријатот за законодавство, е изработена137. 

Во Информацијата за воспоставувањето на механизмите за координација меѓу 
органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на „Центар на Влада“, 
се предлага меѓудругото формирање на стручен колегиум кој ќе го проверува 
квалитетот на предлог-стратегиите и законите кои се доставуваат до Владата, пред 
тие да се стават на дневен ред на седница на Колегиумот на државните секретари 
(Генерален колегиум)138. 

Не е обезбедена финансиска поддршка за спроведување на анализата139.

Подготвен е предлог за воспоставување ефикасни механизми за 
координација и постигнување поголема усогласеност во сите точки од 
процесот каде што е неопходна координација ‐ планирање, координација 
на политиките, усогласување на законодавството, следење, известување 
и евалуација. 

На 112-тата седница, одржана на 25.12.2018 година, Владата ја разгледа и ја усвои 
Информацијата140. 

137 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50 -3143/2.
138 Информација за воспоставување механизми за координација меѓу органите на државната управа кои ги 
извршуваат фунциите „Центар на Влада“, стр. 6.
139 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3085/1.
140 Влада, 112-та седница, Точка 36. Записник од седницата е достапен на: 
 https://vlada.mk/file/36777/download?token=Z1XJHu10
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А 1.3.2.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Во Генералниот секретаријат е формирана работна група со цел да се спроведат 
консултации меѓу органите кои го сочинуваат „Центарот на Владата“, по 
однос на предлогот и приспособувањето на предлогот за механизмите за 
координација. Министерството за информатичко општество и администрација141, 
Секретаријатот за законодавство142 и Секретаријатот за европски прашања143 
изјавуваат дека имаат свои претставници во работната група. 

Министерство за финансии го препратило барањето до Генералниот секретаријат144.

Министерството за информатичко општество и администрација се има 
произнесено по однос на Информацијата за воспоставување на механизмите за 
координација меѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите 
на ,,Центар на Владата“, во Мислењето бр. 08/1-4580/12 од 19.10.2018 година145, а 
Секретаријатот за законодавство во Мислењето бр. 09-3960/2 0д 14.09.2018.146 

На 22.11.2018 година е одржан координативен состанок меѓу претставниците на 
Генералниот секретаријат, Секретаријатот за законодавство, Секретаријатот за 
европски прашања, Министерството за информатичко општество и администрација 
и Канцеларијата на Претседателот на Владата147. 

Другите министерства не учествуваат во консултациите148. 

141 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/61.
142 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр.2, параграф 4.
143 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
17-912/2.
144 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
145 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/61.
146 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
03-1654/2. Во Мислењето, Секретаријатот за законодавство предлага формирање на стручна координативна 
група (Стручен колегиум) за проверка на квалитетот на предлог-стратегиите и законите кои се доставуваат 
на Влада, пред тие да се стават на дневен ред на седница на Колегиум на државните секретар. Со цел да 
се спречи преоптоварување во вршењето на редовните надлежности на органите од „Ценатар на Владата“, 
потребно е соодветно изменување на Деловникот на Владата, во смисла на утврдување на јасни формулации 
кој орган за што дава мислење, прецизни рокови за давање мислење, случаи во кои и кога може да има 
дополнување на дневниот ред на Генералниот колегиум, комисии на Владата и седници на Владата. 
147 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3088/2.
148 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда бр.19-2351/2, 
Министерство за економија бр. 14-2352/2, Министерство за одбрана бр. 9-2712/7, Министерство за внатрешни 
работи бр. 16.1.2.-15190 Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за животна средина и просторно 
планирање бр. 09-2408/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3249, Министерство за 
надворешни работи бр. 04-13828/2.
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А 1.3.2.3. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е целосна документација

Во однос на подготовката на регулативата (методологија, насоки), со цел да 
се систематизираат механизмите и процесот на координација, Генералниот 
секретаријат информира дека е во тек изработката на нов Деловник за работа на 
Владата, во кој ќе биде опфатено и ова прашање149. 

МИОА известува дека ќе даде свое мислење по доставувањето на Предлог-
Деловникот за работата на Владата150. Секретаријатот за европски прашања не 
учествува во подготовката151, додека СЗ се повикува на учеството во работните 
групи.152 Пет министерства изјавуваат дека не учествуваат во консултациите153, 
едно министерство не располага со конкретни информации154, а друго дека го 
препратило барањето до Генералниот секретаријат155.

149 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3089/2.
150 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08-3-1559/8.
151 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
17-909/2 .
152 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр. 2, параграф 4.
153 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за внатрешни работи 
бр. 16.1.2.-15190, Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за животна средина и просторно 
планирање бр. 09-2417/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 09-2147/3, Министерство за 
надворешни работи бр. 04-13843/2.
154 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4807/2.
155 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
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А 1.3.2.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Одржан е само еден координативен состанок156, дел од предвидените циклични 
средби за координација во текот на клучните фази од процесите. Според 
Генералниот секретаријат, наведените циклични средби ќе се одржуваат по 
донесувањето на новиот Деловник за работата на Владата.

МИОА го потврдува одржаниот состанок157, додека СЕП во својот одговор рефе-
рира на средбите на Секретаријатот за реформа на јавната администрација158,  
а Секретаријатот за законодавство на работните групи организирани од страна 
на Генералниот секретаријат. 159

Канцеларијата на Претседателот на Владата160 и Министерството за финансии161 
го препраќаат барањето до Генералниот секретаријат. Седум министерства 
изјавуваат дека не учествувале во конкретната активност162, а едно министерство 
не располага со конкретни податоци.163

156 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3091/1.
157 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/87.
158 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
17-911/2.
159 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр.2, параграф 4.
160 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 09-342/9.
161 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
162 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за економија бр. 
14-2354/2, Министерство за внатрешни работи бр.16.1.2.-15190, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, 
Министерство за правда бр. 19-2338/2, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 09-
2414/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3223, Министерство за надворешни работи бр. 04-
13852/2.
163 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4809/2.
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М.1.3.3. Зајакнување на ефикасноста на 
системот за одлучување на Владата  
на РСМ

А 1.3.3.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Генералниот секретаријат известува дeка за анализа на системот, механизмите 
и владините тела за донесување одлуки се изработени Насоки во врска со 
материјалите што се доставуваат на разгледување во Владата, за органите на 
управување, органите за надзор над материјалното и финансиското работење, 
раководните органи на јавните претпријатија основани од страна на Владата и 
друштвата во државна сопственост164 и Извештај за ефикасноста на системот на 
одлучување на Владата165. 

Насоките содржат преглед на обврските на јавното претпријатие во однос на 
доставувањето информации до основачот, со посебен осврт на ситуациите кога 
не постои обврска за доставување информации и ситуациите кога е неопходно 
да се информира основачот или да се бара негова согласност. 

Дополнително, разгледани се и специфичните обврски на друштвата со ограничена 
сопственост на едно лице, во државна сопственост (5 ДООЕЛ); акционерските 
друштва во кои Владата е единствен акционер (14 АД) и акционерските друштва 
во кои Владата има акција/акции заедно со друг акционер/и (5 АД). 

Насоките се подготвени во соработка со Меѓународниот републикански институт 
и УСАИД. 

Извештајот за ефикасноста на системот за одлучување на Владата, го анализира 
стратегиското и годишното планирање, процесот на координација на политиките 
и донесувањето на одлуките. Анализата заклучува дека: 

Во периодот јуни-декември 2017 година, во Годишната програма биле фактички 
разгледани само 19,3 % од првично планираните иницијативи предложени од 
министерствата и од другите органи на државната управа, при што само 3,53 % од 
вкупно разгледаните материјали од страна на Владата биле планирани согласно 
Годишната програма. 

Бројот на точки на дневен ред на седниците на Владата во периодот јуни-декември 
2017 изнесува 1.786, а во периодот јануари-јуни 2018 година – 2.113. 

164 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3112/2.
165 Генерален секретаријат на Владата на РСМ бр. 50-3112/2.
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Само 10 % од материјалите кои се доставуваат до Генералниот секретаријат 
претходно биле искоординирани, односно усогласени со надлежните институции. 

Поради недостиг на професионална извонредност, 35 % од материјалите на 
Генералниот колегиум биле вратени на натамошно усогласување, 14 % од 
материјалите на основните комисии и 10 % од материјалите на Владата. 

Стручниот колегиум, како формален механизам за анализа и оценка на подготвеноста 
на материјалите да влезат во системот на одлучување, не функционира. 

Иако според Деловникот, материјалите за кои не е добиено мислење не треба 
да се разгледуваат на седница на работните тела на Владата, сепак тие како 
некомплетни не се враќаат кај предлагачот при нивниот прием, туку откако, по 
ургенции од страна на Генералниот секретаријат, ќе се обезбедат потребните 
мислења од надлежните и ресорните институции, материјалите се процесираат 
понатаму во системот за одлучување. 

Уште посериозен проблем во однос на координацијата и усогласувањето на 
предлозите е појавата на дополнување на точките од дневниот ред во текот 
на седниците. Во периодот јуни-декември 2017 година биле дополнети 10 % од 
точките на дневниот ред на седниците на Генералниот колегиум на државните 
секретари, 6 % од точките на дневниот ред на основните комисии и 16 % од точките 
на дневниот ред на Владата. 

Составувањето на дневниот ред и групирањето на точките на седниците на Владата 
не се врши според содржината на материјалите, односно според потребата од 
расправа по материјалите од страна на Владата, туку според присуството на 
„гости“, односно претставници на предлагачите на материјалите166. 

Секретаријатот за европски прашања изјавува дека не учествува во подготовката 
на анализата на системот, механизмите и телата за донесување одлуки на 
Владата167. Министерството за информатичко општество и администрација, пак, 
информира дека на 9.6.2018 е одржана работилница на Владата за внатрешна 
координација и консензус за спроведување на реформските приоритети, на која 
Меѓународниот републикански институт ги презентира наодите од скринингот 
(за зголемена ефикасност на седниците на Влада)168. 

Анализата на оптовареноста на Владата со несуштински одлуки и утврдувањето 
на потребното ниво за донесување на одлуките и категоризација на одлуките 
за кои треба да одлучува Владата и оние кои можат да преминат на ниво 

166 Меѓународен републикански институт, Извештајот за ефикасност на системот на одлучување на Владата 
(22.8.2018). Документот не е јавно достапен. 
167 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
7-897/2.
168 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/81.
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на министрите е содржана во Анализата на правниот однос за одлучување на 
Владата, изработена од Меѓународен републикански институт169. 

Според авторот, анализата е од техничка природа. Во истата, преку преглед 
на 3 категории одлуки кои ги носи Владата (управни работи, кадровски работи 
и нормативна дејност) се дадени конкретни предлози за пренесување на 
надлежностите за одлучување на пониските нивоа. 

Според понудената статистика, во периодот 2014-2017 година, најголем број 
одлуки кои ги донела Владата се од управна природа (во просек, 66,5 %), по што 
следуваат кадровските одлуки (во просек, 20,5 %) и нормативните одлуки (11,2 %). 

Секретаријатот за европски прашања повторно изјавува дека не учествува 
во подготовката на оваа анализа170, додека Министерството за информатичко 
општество и администрација информира дека на 16.4.2018 на седница на Владата 
се презентирани Анализата на правната основа за одлучување на Владата 
и Препораките за функционална децентрализација и деконцентрација на 
надлежностите по институции171. 

Прашан за учество во изработка на анализите, Секретаријатот за законодавство 
информира дека со свој претставник учествува во работна група која е формирана 
од Генералниот секретаријат, а кој работи на измена и дополнувае на Деловникот 
за работа на Владата 172. 

А 1.3.3.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Во тек е подготовка на нов Деловник за работата на Владата, во кој (според 
укажувањата на Генералниот секретаријат) ќе бидат опфатени прашањата за 
зголемување на ефикасноста во работењето на основните комисии на ВРСМ 
и за зајакнување на одговорностите на државните секретари во системот на 
координација на политиките, вклучувајќи го и ПВР, како и во системот на 
одлучување173 .

169 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3112/2. Меѓународен републикански институт, Анализата на оптовареноста на Владата со 
несуштински одлуки и утврдувањето на потребното ниво за донесување на одлуките и категоризација на 
одлуките за кои треба да одлучува Владата и оние кои можат да преминат на ниво на министрите (февруари, 
2019). Документот не е јавно достапен.
170 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
17-895/2.
171 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/90. 
172 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2.
173 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3092/2.
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Секретаријатот за европски прашања информира дека кон крајот на 2018 година 
се спроведени подготвителни активности во насока на анализа на регулативата 
и практиката за механизмите за координација меѓу ГС, МФ, МИОА, СЕП и СЗ, 
чијашто реализација започна во 2019 година.174

Министерството за информатичко општество и администрација изјави дека 
учествувало на работилница и на работни состаноци организирани со цел да 
се подготват измени во Деловникот за работа на Владата, со свои конкретни 
предлози за дополнувања во делот што ја уредува Проценката на влијанието 
на регулативата и со нови предлози за уредување на процесот на Оценка на 
спроведувањето на регулативата175.

Секретаријатот за законодавство информира дека со свои претставници 
учествувал на неколкуте одржани работилници, односно работни средби, на 
кои станало збор за мапирање на законодавниот процес, како и за измена 
на Деловникот за работа на Владата и Деловникот за работа на Собранието, 
постапувајќи според препораките на Греко, а во насока на синхронизација помеѓу 
двата акти. 

Седум институции изјавуваат дека не учествувале во оваа активност176, едно 
министерство дека го препратило барањето до Генералниот секретаријат177, а 
друго министерство дека не располага со доволно информации178.

А 1.3.3.3 Почеток: II/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: не е започната, доцни

Не е подготвен водич за улогата и одговорностите на државните секретари во 
министерствата, како и во системот за координација и донесување одлуки 
на Владата. 179 

Не е обезбедена донаторска поддршка за изработка на водичот.180 

174 Секретаријат за европски прашања, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 
17-910/2.
175 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/62.
176 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда бр. 19-2340/2, 
Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр.16.1.2.-15190, Министерство за 
култура УП1 бр. 52-113, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 2419/3, Министерство за 
труд и социјална политика бр.14-3225, Министерство за надворешни работи бр. 04-15056/2.
177 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
178 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4808/2.
179 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3094/2.
180 Генерален секретаријат на Владата на РМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3110/1.
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СЗ изјавува дека не добил покана за учество, но дека сепак со свои укажувања 
учествува во измените на Деловникот за работа на Владата, во насока на негово 
надополнување со серија активности, вклучително и оваа181. 

Осум институции изјавуваат дека не учествуваат во оваа активноста182, едно 
министерство дека го препратило барањето до Генералниот секретаријат183, а 
друго дека не располага со доволно информации184.

А 1.3.3.4. Почеток: II/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: не е започната, доцни

Не се доставени информации кои докажуваат дека е подготвена специјализирана 
програма и обуки за подигнување на свеста и капацитетите на државните 
секретари во однос на нивната улога, како и дека се организираат советувања 
и регионални средби за размена на искуства и споделување на најдобрите 
практики. 185

Во својот одговор, Министерството за информатичко општество и администрација 
реферира на средбите организирани од Генералниот секретаријат во соработка 
со ИРИ, на кои се презентирани наодите од претходно споменатите анализи, но 
не се дава информација за конкретната активност186. 

СЗ не добил покана за учество187, осум институции потврдуваат дека не учествувале 
во активноста188, едно министерство информира дека го препратило барањето до 
Генералниот секретаријат189, а друго министерство дека не располага со доволно 
информации190. 

181 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр.2. параграф 5 
182 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда бр. 19-
2346/2, Министерство за економија бр. 14-2359/2, Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за 
внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за животна средина 
и просторно планирање бр. 09-2450/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3229, Министерство 
за надворешни работи бр. 04-15053/2.
183 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2. 
184 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4806/2.
185 Генерален секретаријат на Владата на РСМ не доставува одговор. 
186 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/77.
187 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр. 2 параграф 5.
188 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-907/2, Министерство за правда бр. 19-2347/2, Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за 
внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за животна средина 
и просторно планирање бр. 09-2451/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 14-3232, Министерство 
за надворешни работи бр. 04-15060/2
189 Министерство за финансии бр. 4404/2.
190 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4804/2.
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Не е доставена информација за тоа дали се обезбедени финансиски средства за 
реализација на оваа активност.

А 1.3.3.5. Почеток: II/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: не е започната, доцни

Не е подготвена регулатива191 за делегирање на несуштинските одлуки од 
Владата на министрите, ниту пак е обезбедена донаторска поддршка за нејзина 
реализација192.

Седум институции потвдруваат дека не учествувале во активноста193, едно 
министерство дека го препратило барањето до Генералниот секретаријат194, а 
друго министерство дека не располага со доволно информации195. Министерството 
за информатичко општество и администрација во својот одговор реферира на 
средбите организирани од Генералниот секретаријат, во соработка со ИРИ, на 
кои се презентираат наодите од претходно споменатите анализи, но не се дава 
информација за конкретната активност196.

СЗ потврдува дека нема добиено покана за учество во активноста, но укажува дека 
согласно член 40 од Законот за Влада не се ни предвидени законски надлжености. 
Меѓутоа, како во активност А.1.3.3.1., СЗ го споменува својот придонес во измена и 
дополнување на Деловникот за работа на Владата197. 

А 1.3.3.6. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018 
Статус на активноста: не е започната, доцни

Не е усвоена регулатива со која несуштинските одлуки ќе се делегираат од 
Владата на министрите198. 

191 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3107/2.
192 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3138/2.
193 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-906/2, Министерство за правда бр. 19-2349, Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за 
внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство за животна средина 
и просторно планирање бр. 09-2448/3, Министерство за надворешни работи, Одговор на барање за пристап 
до информации од јавен карактер бр. 04-14503/2.
194 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
195 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4803/2.
196 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/95.
197 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр.2, параграф 5. 
198 Генерален секретаријат на Владата на РСМ не доставува одговор. СЕП, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр.17-891/2.
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А 1.3.3.7. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018 
Статус на активноста: не е започната, доцни

Не е подготвена регулатива (насоки или друг пропис) со цел министерствата и 
другите органи на државната управа да можат да го одредат потребното ниво 
на одлучување при подготвувањето на предлог-законите и подзаконската 
регулатива199, ниту пак е обезбедена финансиска поддршка за реализација на 
оваа активност200. 

СЗ не добил покана за учество201, девет институции потврдуваат дека не 
учествувале во активноста202, едно министерство дека го препратило барањето до 
Генералниот секретаријат203, а друго министерство дека не располага со доволно 
информации204. Министерството за информатичко општество и администрација, 
во својот одговор, упатува на дел од анализите спроведени во соработка со ИРИ 
и на нивната презентација205.

199 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3103/2.
200 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3086/2.
201 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 03-
1654/2, стр. 2 параграф 5.
202 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Секретаријат за европски прашања 
бр. 17-904/2, Министерство за правда бр. 19-2351/2, Министерство за економија бр. 14-2362/2, Министерство 
за одбрана бр. 09-2712/7, Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за култура УП1 
бр. 52-113, Министерство за животна средина и просторно планирање бр. 2449/3, Министерство за труд и 
социјална политика бр. 14-3234, Министерство за надворешни работи бр. 04-14472/2.
203 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
204 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4802/2.
205 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/63.
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М.1.3.5. Зајакнување на соработката меѓу 
Владата и Собранието 

А 1.3.5.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: I/2018 
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Генералниот секретаријат нема подготвено посебен документ за анализа на 
регулативата и практиката во однос на соработката со Собранието206. 
Меѓутоа, ваква анализа е изработена од страна на Националниот демократски 
институт, со поддршка од УСАИД 207.

Анализата „Предизвиците и препораките за подобрување на законодавниот 
процес“ преку опфат на различни засегнати страни, посочува на клучните 
предизвици во планирањето и координирањето на политиките и на законодавниот 
процес. Дел се дадени во прилог:

Стандардите за квалитет во креирањето на политиките, законодавниот процес и 
подготовката на законодавниот предлог, се пропишани и воведени само делумно. 
Генерално, не постои рамка за конзистентна проверка и верификација на 
квалитетот на политиките и на законодавните предлози.

Постојат низа пропусти и примери на непочитување (или различно толкување) на 
одредбите од Деловникот за работата на Владата, во сите фази и на сите нивоа.

Спроведувањето на проценката на влијанието многу често се подготвува дури 
откако законодавниот предлог е подготвен и не е резултат на темелна анализа. 
Законскиот предлог не се изработува во насока на преферираната опција од 
спроведената проценка на влијанието. Фискалните обрасци се пополнуваат 
формално, без објективен приказ на финансиските влијанија. Анализата на 
социјалните, економските и на еколошките влијанија врз политиката е формална.

Консултациите со засегнатите страни, иако се спроведуваат и има подобрување, се 
повеќе формални, односно се вршат откако решенијата се подготвени и можноста 
за интервенции е мала. Често нема повратен одговор, што е прифатено од страна 
на институцијата. Институциите не ја користат можноста за интервенирање преку 
ЕНЕР, а потоа има многубројни реакции.

Законските акти се доставуваат на мислење до Секретаријатот за законодавство, 
во исто време кога се доставуваат и до другите институции. Тоа претставува 
оптоварување на работата на СЗ, бидејќи се случува тие повеќепати да се 

206 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3022/1.
207 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за информатичко 
општество и администрација бр. 08/3-1559/78, Генерален секретаријат на Владата на РСМ бр. 50-3022/1.
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произнесуваат по истите акти, во согласност со измените што настануваат во 
процесот на консултации со другите институции.

Во Собранието постои наплив од барања за автентично толкување на нејасните 
преодни и завршни одредби. Автентичното толкување на одредбите важи од 
моментот на донесување на законот чијашто одредба се толкува, така што во 
практиката тоа може да предизвика правна несигурност, бидејќи автентичното 
толкување, од една страна, има ретроактивна примена, а од друга страна, 
ретроактивното важење на законите е возможно само доколку тие се поповолни 
за граѓаните.

При подготовката на предлог-законите, тезите на подзаконските акти не се 
доволно образложени, со што се оневозможува да се согледа имплементацијата 
на законодавството. 

Пополнувањето на правните инструменти (изјава за усогласеност и табела на 
коресподентност) при хармонизацијата на законодавството, не се врши коректно 
и често се избегнува.208

Министерството за информатичко општество и администрација потврдува дека 
негови претставници учествувале на работилницата „Симулација на законодавниот 
процес“, што се одржа од 12 до 14 април 2018 година во Охрид, во организација на 
НДИ209. Секретаријатот за европски прашања, пак, изјавува дека не учествувал во 
подготовката на анализата210, а Секретаријатот за законодавство, иако ја препознава 
анализата подготвена од НДИ, не објаснува дали и на кој начин учествувал во 
нејзината подготовка.211

Од Генералниот секретаријат информираат дека публикацијата сè уште не е 
разгледана од страна на Владата212, така што до овој момент препораките не се 
прифатени и усвоени. 

На прашањето дали е подготвен предлог за воведување ефикасни механизми 
за соработка и координација меѓу Владата и Собранието, Генералниот 
секретаријат известува дека на 98-мата седница на Владата, одржана на 30.10.2018, 
е усвоена Информација за потребата од доставување шестмесечна законодавна 
агенда од страна на Владата до Собранието213. Изготвена е Законодавна агенда за 

208 Национален демократски институт, Предизвици и препораки за подобрување на законодавниот процес 
(јуни, 2018). Целата анализа е достапна на следниов линк: http://www.mio.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/
documents/rja/zakonodaven_proces_preporaki.pdf
209 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/96.
210 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 17-894/2.
211 Секретаријат за законодавство, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-
1654/2, стр. 2 параграф 3.
212 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3/105/1.
213 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/92. Записникот е достапен на следниов линк: https://vlada.mk/
file/35001/download?token=k-jvxCwJ
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периодот од 1.1.2019 до 30.6.2019 година, утврдена во согласност со Програмата за 
работа на Владата за 2019 година214.

Собранието, исто така, известува за Законодавната агенда, меѓутоа информира 
дека не е даден конкретен предлог со кој се воведуваат ефикасни механизми за 
соработка и координација меѓу Собранието и Владата215. 

А 1.2.5.2. Почеток: I/2018 — Завршеток: I/2018  
Статус на активноста: активноста не е започната, доцни 

Не е формирана работна група која ќе работи на дефинирање на начинот 
на соработка во однос на планирањето и спроведувањето на законодавната 
програма, дефинирање на усогласените правила за квалитет на законодавниот 
процес, вклучувајќи ја и ПВР, и зајакнување на хоризонталната поврзаност и 
конзистентност на правниот систем. 216

А 1.2.5.3. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација 

Правниот механизам за официјализирање на начините на соработка меѓу 
ГС и Службата на Собранието е содржан во „Информацијата за потребата од 
доставување шестмесечна законодавна агенда од страна на Владата“, усвоена на 
98-тата седница на Влада, одржана на 30.10.2018217. 

Изготвена е Законодавна агенда за периодот од 1.1.2019 до 30.6.2019 година, 
утврдена согласно Програмата за работа на Владата за 2019, и истата е доставена 
до Собранието218. Истата е редовна претточка на секоја седница на работните тела 
на Владата и на седниците на Владата, и по каква било измена и дополнување, 
истата како ажурирана верзија се доставува до Собранието219.

214 Генерален секретаријат на Владата на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 50-3109/2.
215 Собрание на РСМ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 37-2461/3.
216 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Генерален секретаријат на Владата на 
РСМ бр. 50-3113/2, Собрание на РСМ бр. 37-2463/3.
217 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/94.
218 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Генерален секретаријат на Владата на 
РСМ бр. 50-3087/1, Собрание на РСМ бр. 37-2460/3.
219 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/94.
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Осум институции информираат дека не учествувале во конципирањето на овој 
механизам220, едно министерство дека го препратило барањето до Генералниот 
секретаријат,221 а друго дека не располага со конкретни податоци222.

А 1.2.6.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Во насока на промовирање и подобрување на соработката меѓу Владата и 
Собранието по пат на редовни советувања, воспоставена е т.н. Координативна 
група, составена од генералниот секретар на Владата и генералниот секретар 
на Собранието, шефот на Кабинетот на Претседателот на Владата и шефот на 
Кабинетот на Претседателот на Собранието, со поддршка на НДИ223. 

Во текот на 2018 година, групата се сретнала двапати224 и притоа се дискутирало за 
мерките што треба да се преземат за натамошно унапредување на законодавниот 
процес, преку воведување собраниски календар, измени во деловниците за 
работа на двете институции, како и преку јакнење на капацитетот на лицата кои 
се вклучени во процесот на креирање на политиките и подготовката на законите.

Канцеларијата на Претседателот на Владата на РСМ (КПВРМ) и МИОА го 
препраќаат барањето до Генералниот секретаријат225.

220 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за одбрана бр. 09-2712/7, 
Министерство за внатрешни работи бр. 16.1.2.-15190, Министерство за култура УП1 бр. 52-113, Министерство 
за животна средина и просторно планирање бр. 09-2449/3, Министерство за труд и социјална политика бр. 
14-3242, Министерство за економија бр. 14-2362/2, Министерство за правда бр. 19-2353/, Министерство за 
надворешни работи бр. 04-14477/2.
221 Министерство за финансии, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 4404/2.
222 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-4802/2.
223 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Генерален секретаријат на Владата на 
РСМ бр. 50-3082/2 , Собрание на РСМ бр. 37-2465/3.
224 14 мај и 25 јуни.
225 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за информатичко 
општество и администрација бр. 08-3-1559/97, Генерален секретаријат на Владата на РСМ бр. 50-3018/2.
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М.1.4.1. Зајакнат капацитет за 
производство на макроекономски 
статистики 

A 1.4.1.1. Почеток: IV/2018 — Завршеток: IV/2021  
Статус на активноста: во тек, навремено, доставена е целосна документација 

Во тек е усогласувањето на статистичките методологии во националните 
сметки до висок степен на усогласеност со ЕСА 2010, вклучително и ЕДП-
нотификациите226. Државниот завод за статистика упатува меѓудругото на 
Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година227. 

226 Државен завод за статистика, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 29-
976/2, 29-977/2. 
227  Државен завод за статистика, Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година 
(февруари, 2018). Програмата е достапна на: http://www.stat.gov.mk/pdf/Programa20182022.pdf
. Повеќе за ревизијата на податоците за националните сметки и за имплементацијата на новата методологија 
ЕСС 2010, може да се најдат во Информацијата (12.9.2014) достапна на следниот линк: 
http://www.stat.gov.mk/Dokumenti/ESA2010_mk.pdf
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М.1.4.2. Зајакнат капацитет за 
производство на секторските статистики 

А 1.4.2.1 Почеток: IV/2018 — Завршеток: IV/2021 
Статус на активноста: во тек, навремено, доставена е целосна документација 

Во тек е усогласувањето на деловните статистики, статистиките за животната 
средина и социјалните статистики со стандардите на Еуростат и изградба на 
систем за интеграција на статистичките и на административните податоци228. 
Државниот завод за статистика доставува копии од Договори за електронска 
размена на податоци склучени со Министерството за труд и социјална политика и 
Министерството за образование и наука, како и Извештај за оценка за усогласеноста 
на Република Северна Македонија со европското законодавство, направена преку 
Статистичкиот систем за управување со информации (софтверска алатка на 
Еуростат преку која се следи усогласувањето на земјите кандидати и потенцијални 
кандидати со законодавството на ЕУ, во доменот на статистиката). 

228 Државен завод за статистика, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 29-
979/2, 29-980/2.



12. Приоритетна 
област 2:  
Jавна служба и 
управување со 
човечки ресурси 
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М.2.1.1. Намалување на ризиците за 
политизација преку воведување јасни 
критериуми и транспарентност при 
изборот на најдобриот кандидат за 
вработување и унапредување

А 2.1.1.1. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Анализите на примената на Закон за административните службеници (ЗАС) 
и Закон за вработените во јавниот сектор (ЗВЈС) се завршени и доставени на 
увид229. Истите се достапни на веб-страницата на МИОА230231. Aнализите спроведени 
од страна на МИОА и Центарот за управување со промени, содржат описи на 
идентификуваните проблеми во законите, како и можни решенија за истите. 

Агенцијата за администрација наведува дека во повеќе наврати активно учествуваше 
во подготовките на Анализата на примената на ЗАС и ЗВЈС, но исклучиво преку 
активностите на МИОА, како носител на активностите во овој сегмент232.

Оваа активност беше финансирана од Здружението за развој Центар за 
управување со промени233, иако за реализација на истата во Акцискиот план за 
СРЈА беа предвидени 165.000 денари од буџетот на РСМ. 

Анализата на примената на Закон за административните службеници 
укажува на педесетина проблематични членови во законот, кои се нејасни, 
недоречени, во колизија со други членови од овој или друг закон или едноставно 
непотребни. Според анализата, законот има потреба да го доуреди опфатот, да 
ги појасни поимите, да ги допрецизира надлежностите на институции како МИОА 

229 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1561/10.
230 Министерство за информатичко општество, Центар за управување со промени, Анализа на Законот за 
вработените во јавниот сектор (септември, 2018). Анализата е достапна на следниот линк: http://mioa.gov.mk/
sites/default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zvjs_24092018.pdf
; Министерство за информатичко општество, Центар за управување со промени, Анализа на Законот за 
административните службеници (септември, 2018). Анализата е достапна на следниот линк: http://mioa.gov.mk/
sites/default/files/pbl_files/documents/analiza_na_zas_24092018.pdf
231 Министерството за информатичко општество и администрација ја одржа првата јавна расправа 
за измените на овие закони на 15 април 2019 година. Министерство за информатичко општество и 
администрација, Покана: Јавна расправа за измени на Законот за вработени во јавен сектор и Законот за 
административни службеници. Достапна на: http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2505
232 Агенција за администрација, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 08-786/2.
233 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1561/9.
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или Агенцијата за администрација, да ги ревидира условите и постапката за 
вработување, унапредување и градење на капацитети на администрацијата итн. 

Анализата на Закон за вработените во јавниот сектор, лоцира десетина 
проблематични членови кои се однесуваат на класификацијата на работни места, 
содржината и постапката за донесување на актите за внатрешна организација и 
систематизација, годишните планови за вработување, мобилноста, преземањето и сл. 
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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

М.2.1.4. Зајакнување на капацитетите 
на комисиите за селекција при 
вработувањето и унапредувањето 

А 2.1.4.1. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е делумна документација

Обуката на членовите на комисиите за селекција е спроведена со поддршка на 
Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Во јуни 2018 година, МИОА спроведе две обуки на тема 
,,Улогата на комисиите за селекција во постапката за вработување и унапредување 
на административните службеници, со посебен акцент на структурираното 
интервју базирано на компетенции“, наменети за административните службеници 
кои се потенцијални членови на комисиите за селекција, од редот на вработените 
во одделенијата за управување со човечки ресурси. Преку обуката, учесниците 
од различни институции во јавниот сектор се стекнаа со знаења за постапките 
за вработување и унапредување на административните службеници, со посебен 
акцент на спроведувањето структурирано интервју234. Агендата на обуките не е 
доставена во прилог. 

Во буџетот за 2019 година, МИОА нема предвидено средства за оваа активност, 
иако во Акцискиот план на Стратегијата се предвидени 750.000 денари од 
буџетот на РСМ. 

А 2.1.4.3 . Почеток: IV/2018 — Завршеток: V/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е целосна документација

Спроведувањето на анализата за потребите од обука на дефиниран примерок 
од административни службеници кои учествувале во комисиите за селекција 
e во фаза на изработка. Административниот службеник задолжен за оваа анализа 
е Лаура Идризи, советник за креирање на политиките за развој и управување со 
човечки ресурси во државната и во јавната администрација, МИОА.235

234 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1561/12.
235 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08-3-1561/7.
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М 2.1.6. Подобрување на системот за 
оценување на административните 
службеници

А 2.1.6.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација 

Активноста за поедноставување на постојниот подзаконски акт и на 
обрасците за оценување на административните службеници беше завршена 
навреме, со тоа што на 10 април 2018 година во „Службен весник на РМ“ бр. 63236 
е објавен нов Правилник за начинот на спроведување полугодишно интервју, 
поблиските критериуми за начинот на оценување на административните 
службеници, поблиските критериуми за начинот на оценување на 
административните службеници во институциите со помалку од 20 службеници, 
формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на 
извештајот со ранг-листа на годишните оценки и содржината на извештаите и 
начинот на оценување на административните службеници во други околности237. 

Со цел да се покаже како се врши оценувањето на вработените во јавната 
администрација, побаравме да ни се достави копија од Извештајот, со ранг-листа 
на годишните оценки на административните службеници за 2017 година и за 2018 
година, за следниве институции: 

Агенцијата за електронски комуникации (регулаторно тело со 129 вработени 
во 2018 година; критериум: институција со најголем број вработени во оваа 
категорија според Регистарот на вработените во јавниот сектор за 2018 година); 

Централниот регистар (самостоен државен орган со 342 вработени во 2018 година; 
критериум: институција со најголем број вработени во оваа категорија според 
Регистарот на вработените во јавниот сектор за 2018 година);

Секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор (Секретаријат во 
Владата со 1.550 вработени во 2018 година; критериум: институција со најголем 
број вработени во оваа категорија, според Регистарот на вработените во јавниот 
сектор за 2018 год)

236 Министерство за информатичко ошштество и администрација, Правилник за начинот на спроведување 
полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административните службеници, 
поблиските критериуми за начинот на оценување на административните службеници во институциите 
со помалку од 20 службеници, формата и содржината на извештаите и начинот на оценување на 
административните службеници во други околности. Актот е достапен на следниов линк:
http://www.mio.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_
polugovishno_intervju_as.pdf
237 Фондација Отворено општество-Македонија, Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата 
за реформа на јавната администрација 2018-2022 година, период февруари-јуни 2018 година.
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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (977 вработени 
во 2018 година; критериум: институција со најголем број вработени во оваа 
категорија, според Регистарот на вработените во јавниот сектор за 2018 година).

Управата за јавни приходи (орган во состав на Министерството за финансии со 
1.183 вработени во 2018 година; критериум: институција со најголем број вработени во 
оваа категорија, според Регистарот на вработените во јавниот сектор за 2018 година);

Агенција за Катастар на недвижности (самостоен орган на државната управа и 
управните организации, со 840 вработени во 2018 година; критериум: институција 
со најголем број вработени во оваа категорија, според Регистарот на вработените 
во јавниот сектор за 2018 година), и 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија (правно лице со јавни 
овластувања со 914 вработени во 2018 година; критериум: институција со најголем 
број вработени во оваа категорија, според Регистарот на вработените во јавниот 
сектор за 2018 година). 

Освен Управата за јавни приходи, Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, кој достави 
Извештај само за 2018 година238, другите горенаведени институции ги доставија 
ранг-листите за оценување на вработените за 2017 и 2018 год239. 

Интересно е да се забележи оценувањето кај Секретаријатот за спроведување 
на Рамковниот договор, кој достави Извештај само за 2018 година, во кој од 1.576 
лица кои се на списокот, само четириесетина вработрни се оценети со оценка 
5 и оценка 4,13, а сите други со оценка 3,30 или 3,48. Според информацијата од 
извршената анализа на внатрешните процеси, функциите и човечките ресурси 
за стратешко планирање во министерствата и во другите органи на државната 
управа, објавени од страна на Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Северна Македонија, „вработените во Одделението за стратегија, планирање и 
следење (2.182 планирани, 1.574 вработени), вработени преку програмата К5, и 
постапката за нивно распределување во институциите во јавниот сектор, согласно 
заклучоците на ВРМ, е во тек240. 

Оттука, се поставува прашањето зошто 97 % од вработените се оценети со оценка 
помеѓу 3,30 и 3,48 и како е спроведено оценувањето? Дополнително, не е јасно зошто 
бројот на вработените во оваа институција, според Регистарот на вработените во 
јавниот сектор, не се совпаѓа со бројот на вработени на списокот од Извештајот 

238 Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор, Одговор на барање за пристап до информации од 
јавен карактер бр. 0402-377/2.
239 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, бр. 03-4813/3; Агенција за катастар на недвижности, бр. 0302-5289/2, 0312-
5287/2; Агенцијата за електронски комуникации, Одговор бр. 1707-1255/1; Централен регистар на Република 
Северна Македонија, Одговор бр. 03-620/3.
240 Генерален секретаријат на Влада на РМ, Информација за извршената анализа на внатрешните процеси, 
функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и во другите органи на државната 
управа (ноември, 2018). Информацијата е достапна на следниот линк:  
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/2_inrform.pdf
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за рангирање на вработените. Од друга страна, пак, според податоците на  
веб-страницата на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, на 
списокот на вработени има само 29 лица241. 

241 Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор, Вработени.  
Достапно на: http://www.siofa.gov.mk/mk/content/?id=FCFB65984122CB415DD4114433E804601F527F13
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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

М 2.3.1. Дефинирање на статусот на 
Академијата за стручно усовршување на 
административните службеници

А 2.3.1.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018   
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Во рамките на активноста подготвување предлог за соодветен модалитет за 
статусот на Академијата ‐ Секторот за обука во МИОА, ни беше доставена 
Анализата на модалитетите за воспоставување на Академијата за стручно 
усовршување на административните службеници242. Анализата е спроведена од 
страна на Центарот за управување со промени, подготвен во рамките на проектот 
,,Поддршка на процесот на реформи во јавната администрација“, финансиран 
од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада во 
Скопје. Автори на анализата се: Наталија Шикова и Драган Коцевски, додека во 
работната група учествувале: Билјана Николовска Жагар, МИОА; Александра 
Гичевска, МИОА; Јахи Јахија, МИОА; Неда Малеска Сачмароска, ЦУП, и Искра 
Белчева-Ристовска, ЦУП. 

242 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1561/8. Анализата е достапна на следниот линк:  
http://www.cup.org.mk/publications/Analiza%20za%20akademija%20za%20strucno%20usovrsuvanje_10.pdf

 



13. Приоритетна 
област 3: 
Oдговорност, 
отчетност и 
транспарентност 
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Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

М.3.1.1. Мапирање на институциите 

А 3.1.1.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Мапирањето и групирањето на институциите според видот и статусот, како 
и вклучувањето на други релевантни информации заради добивање јасна 
слика за организациската поставеност, е завршено во целост 243. Во рамките 
на проектот ,,Поддршка на Министерството за информатичко општество и 
администрација за функционална реформа“, со поддршка на УНДП е изготвен 
,,Извештај за резултатите од мапирањето на институциите во јавниот сектор, 
со препораки за започнување на процесот на реорганизација/оптимизација 
на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од 
централната власт“244. Препораките од анализата ќе бидат земени предвид при 
спроведувањето на реорганизацијата/оптимизацијата во органите на државната 
управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт245. 

Дел од наодите на овој извештај се: 

• Постои фрагментирана рамка за основање и функционирање на органите 
на државна управа, која во голема мера не се применува;

• На нормативно ниво постојат различни типови на органи кои немаат 
заеднички функции;

• Не се јасни условите под кои еден орган стекнува правен субјективитет;

• Не е јасна потребата од постоење на одредени помали органи;

• Јавната администрација не е организирана во единствен хиеархиски систем 
според принципот на вертикална субординација;

• Постојат нејасни линии на отчетност;

• Не постои поделба на институциите врз основа на функцијата која ја 
извршуваат односно креирање на политики, имплементација или вршење 
на контрола;

• Постои фрагментација на „Центарот на Влада“ и недостаток на одговорност 
за координација на политики;

243 Министерство за информатичко општество и администрација, Мапирање на јавната администрација. 
Мапирањето е достапно на следниот линк: https://qb.mk/wp-mapana/?fbclid=IwAR3OtlpAvpObC0MgYHCAi-
dETm7kZ-K-zRX8zFUCHPqcMZOcSidZWwFfnJY
244 UNDP North Macedonia, Final Report on results of mapping of public sector institutions, functional analysis and 
recommendations to kick-start the PAR process (мај, 2018). Анализата е достапна на следниот линк: http://mioa.
gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/fura_-_final_report.pdf
245 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/34.
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• Постои потреба од професионализација на менаџментот на човечки ресури 
во јавната администрација;

• Релијабилноста на јавните податоци е проблематична.

МИОА известува дека е спроведена и хоризонтална функционална анализа 
на инспекциските служби во рамките на проектот на УСАИД за модернизација 
на инспекциските служби, од страна на Центарот за развојни политики 
ИДЕАД ДеПо246. Анализата е подготвена од: Маргарита Иванова, надворешен 
консултант; Дарко Јаневски, советник на проектот на УСАИД за модернизација на 
инспекциските служби, и Софија Затараковска, проектен асистент на проектот на 
УСАИД за модернизација на инспекциските служби. 

Авторите на оваа анализа заклучуваат дека „во моментов вршењето инспекциски 
надзор на централно ниво е фрагментирано, сложено и неконзистентно, што 
доведува до неунифицирно остварување на функцијата“. Тие предлагаат наместо 
досегашните 28 инспекциски служби, преку реорганизација, нивниот број да се 
намали на 12 (11 државни инспекторати и една агенција)247.

246 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/33. ИДЕАС ДеПо, Предлогот за реорганизација и оптимизација на 
инспекциските служби (октомври, 2018). Анализата е достапна на следниот линк: https://bit.ly/2OLxjtv
247 Ibid, страна 10. 



88

Трет извештај за Степенот на имплементација на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022

М.3.1.2. Реорганизација/оптимизација 
на органите на државната управа,  
агенциите и инспекциските служби 
од централната власт

А.3.1.2.1. Почеток: II /2018 — Завршеток: IV /2018   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација 

Започнати се активностите за јасно дефинирање на целите и методологијата, 
како и за спроведување хоризонтална функционална анализа на ниво на 
органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од 
централната власт во насока на темелно анализирање на сеопфатното 
опкружување кое ја дефинира организациската поставеност и распределбата 
на функциите меѓу органите (законската рамка, надлежностите, функциите, 
линиите на отчетност, управување, координацијата и др.). 

Владата на 98-та седница го усвои Акцискиот план за реорганизација на државната 
управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт и го задолжи 
МИОА да формира меѓуресорска работна група од раководни административни 
службеници која ќе го координира процесот на реализација на Акцискиот план248. 

МИОА го достави на увид Акцискиот план249. Според временската рамка, во 
првите 6 месеци по усвојување на планот треба: да се утврди методологијата 
за спроведување на реорганизација/оптимизација; да се спроведе анализа 
на организациската поставеност на органите на државна управа, агенциите 
и инспекциските служби од централната власт; да се спроведе анализа на 
надлежности и линии на отчетност; да се достави информација до Влада за 
нова класификација и организациска поставеност на органите на државна 
управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт; да се подготви 
нов системски закон за организација на органите на државната управа; да се 
усогласат посебните закони со новиот системски закон; да се донесат потребните 
подзаконски акти; да се утврдат стандарди и нормативи за проценка на вкупниот 
број вработени; да се определат критериуми за утврдување на општите и 
посебните компетенции; да се спроведе квалитативна и квантитативна анализа 
на вработените со предлог мерки за унапредување на состојбата. 

Една година по усвојувањето на планот, треба да се изработи анализа на 
статусот, надлежностите, внатрешната организација и можното преклопување 

248 Влада, Записник од 98-та седница, Точка 28 (30.10.2018). Записникот е достапен на следниот линк:  
https://vlada.mk/file/35001/download?token=k-jvxCwJ
249 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор бр. 8/3-1560/12.
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на надлежностите од страна на ресорните министерства, додека две години 
по усвојувањето се очекува да се достави Информација до Влада со предлог за 
нова организациска поставеност на останатите институции од јавниот сектор 
(вклучувајќи ги јавните установи и претпријатија).

Со поддршка на СИГМА е изготвена работна рамка за нова организациска 
поставеност на органите на државната управа и другите органи и организации од 
централната власт250. Методологијата и хоризонталната функционална анализа, на 
ниво на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби, ќе бидат 
спроведени во рамките на IPA 2017 Support to Public Administration Reform of Sta-
tistics, oдносно Support for state reorganization, референтен број EuropeAid/139876/
DH/SER//MK251.

250 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/33.
251 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор бр. 8/3-1562/32.
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М.3.2.1 Зголемување на ефикасноста на 
јавната служба

А 3.2.1.1. Почеток: I /2018 — Завршеток: I /2018   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација 

По завршувањето на изработката на новата методологија за спроведување 
внатрешна функционална анализа во јавниот сектор252, активноста 
предвидува и спроведување пилот-проект во МИОА, МНР и во МТСП. МИОА, 
МНР и МТСП не доставија копија од функционалната анализа спроведена според 
новата методологија. 

252 Министерството за информатичко општество и администрација, Методологија за спроведување 
функционална анализа во институциите од јавниот сектор. Методологијата е достапна на следниот линк:  
http://www.mio.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/metodologija_mk_za_web.pdf
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М.3.4.1. Зајакнување на механизмите 
за достапност на информациите од  
јавен карактер 

А 3.4.1.1. Почеток: III /2018 — Завршеток: III /2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е делумна документација

Направена е анализа на: (1) важечката регулатива и подготвување предлог 
во однос на можностите и ризиците за злоупотреба на исклучоците за 
доставување на информациите од јавен карактер и воведување механизми 
за доследно спроведување на регулативата, и (2) постоечката поставеност 
и надлежностите на институциите во оваа област и подготвување предлог 
за можните начини за институционална реорганизација во насока на 
зајакнување на механизмите за контрола и на капацитетите на институциите253. 
Министерството за правда не ја достави анализата во прилог на одговорот ниту пак 
упати каде може да се најде анализата во електронска верзија. Па така, не е јасно 
дали за анализа се смета проценката на влијание на регулатива која е подготвена и 
објавена, или пак постои друг аналитички документ кој не е даден на увид. 

MИОА известува дека e направена анализа на Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, во поглед на ризиците од злоупотреба на 
исклучоците за добивање информации од јавен карактер и на поставеноста 
и надлежностите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информации од јавен карактер. Дополнително, МИОА известува дека, врз основа 
на препораките од анализата, е изготвен предлог-текст на Зaкон за слободен 
пристап до информации од јавен карактер. МИОА беше вклучено во работната 
група којашто работеше на предлог-текстот на Законот254. 

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен 
карактер не достави информации за нивното учество во изработката на анализата, 
додека Кабинетот на Министерот без ресор, задолжен за транспарентност, 
отчетност и комуникации, извести дека претставник на Кабинетот не учествувал 
во изработката на анализата255 . 

253 Министерство за правда, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 19-2370/2.
254 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/41.
255 Кабинет на Министерот без ресор, задолжен за транспарентност, отчетност и комуникации, Одговор на 
барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 15-3727/2.
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А 3.4.1.2. Почеток: IV /2018 — Завршеток: IV /2018   
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Во текот на 2018 се подготвуваа измените и дополнувањата на законската 
рамка за зајакнување на механизмите за контрола и спроведување на 
решенијата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информациите од јавен карактер (КОМСПИ), како и за следење на 
проактивната транспарентност на институциите. 

На 27.11.2018 година на страната на ЕНЕР, Министерството за правда објави 
известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог-законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер, поради утврдената потреба 
за преуредување на националниот систем за слободен пристап до информациите 
од јавен карактер, пред сè преку воспоставување нова организациска поставеност 
и јасни надлежности на институцијата за заштита на правото на слободен пристап 
до информациите од јавен карактер. На 3.12.2018 е објавен Нацрт-извештај за 
проценка на влијанието на регулативата256 и Нацрт-законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер257258.

Во одговорот на нашето барање за информација од јавен карактер, Министерството 
за правда известува дека не е формирна работна група за измени и дополнувања 
на законската рамка за зајакнување на механизмите за контрола и спроведување 
на решенијата на Комисијата259. 

Сепак, од страна на МИОА добиваме информација дека е формирана работна 
група задолжена за подготовка на измени и дополнувања на законската рамка 
за зајакнување на механизмите за контрола и спроведување на решенијата на 
КОМСПИ во однос на пристапот до информациите и следењето на проактивната 
транспарентност на институциите, во која учествувале двајца претставници од 
МИОА (Марија Теговска, посебен советник за односи со јавноста во Кабинетот 
на Министерот, и Мирсада Шабани, офицер за информации од јавен карактер), 
согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер260. 

Од Кабинетот на Министерот без ресор, задолжен за транспарентност, отчетност 
и комуникации, во работната група учествуваше Маја Петковска Лесес, посебен 
советник за комуникации261. 

256 Министерство за правда, Нацрт-извештај за проценка на влијанието на регулативата. Документот е 
достапен на следниот линк: 
https://ener.gov.mk/files/propisi_files/plan/1_986311076Maja%20scan.pdf.
257 Нацрт-закон за слободен пристап до информации од јавен карактер. Документот е достапен на следниот линк: 
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=+M/3VwBwjciqlxNlMns48w==
258 Законот е усвоен од Собранието на 24.4.2019 година, и започнува со примена од ноември 2019 година. 
Повеќе информации се достапни на следниот линк: 
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=1dd69278-137a-4f6d-aad7-e07d5a23b131
259 Министерство за правда, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр.19-2373/2.
260 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/40.
261 Кабинет на Министерот без ресор, задолжен за транспарентност, отчетност и комуникации, Одговор на 
барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 15-3726/2.
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Важно е да се забележи дека од страна на Комисијата за заштита на правото за 
слободен пристап до информациите од јавен карактер не е добиен одговор на 
ниту едно прашање поврзано со оваа активност.

Министерството за правда известува дека не е обезбедена донаторска помош 
за подготовка на измените и дополнувањата во законската рамка262, иако според 
Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација се 
предвидени 450.000 денари од ИПА. 

А 3.4.1.3. Почеток: IV /2018 — Завршеток: IV /2018   
Статус на активноста: не е започната, доцни

Иако според Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната 
администрација 2018-2022, за спроведување на активноста дефинирање 
јасни критериуми и изработка на насоки за утврдување на карактерот на 
информациите, дистинкција и класификација на информациите со цел да се 
спречи прекумерната класификација на информациите надлежна институција 
е Кабинетот на Министерот без ресор, задолжен за транспарентност, отчетност 
и комуникации, не одговарајќи на прашањата за прогресот на активноста, 
Кабинетот погрешно известува дека надлежна институција е Министерството за 
правда и дека одговорите на прашањата треба да се бараат таму263. 

Од друга страна, пак, на прашањето дали Министерството за правда во текот на 2018 
година учествувало во изработката на горенаведениот документ, Министерството за 
правда известува дека не учествувало264, исто како и Дирекцијата за безбедност на 
класифицираните информации265, Дирекцијата за заштита на личните податоци266 
и Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен267. 

262 Министерство за правда, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 19-2371/2.
263 Министер без ресор задолжен за транспарентност, отчетност и комуникации, Одговор на барање за 
пристап до информации од јавен карактер бр. 15-3729/2.
264 Министерство за правда, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 19-2357/2 .
265 Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 03-237/2.
266 Дирекцијата за заштита на лични податоци, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 06-560/2.
267 Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, 
Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 1005-679/4.
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А.3.4.1.5. Почеток: IV /2018 — Завршеток: I /2019   
Статус на активноста: не е започната, доцни

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен 
карактер не достави информација за напредокот на активностите кои се врзани со 
зајакнување на капацитетите за извршување на сопствените надлежности. 

Имајќи предвид дека Комисијата подолг временски период беше составена само 
од претседател и еден член, односно немаше мнозинство, а со тоа ни законска 
можност да одлучува и да работи, оваа активност, авторот смета дека доцни со 
имплементација. 

А 3.4.1.6. Почеток: IV /2018 — Завршеток: II /2019   
Статус на активноста: не е започната, доцни

Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер, како институција надлежна за спроведување советувања, дебати и 
др. за подигање на свеста во институциите за важноста на пристапот до 
информациите од јавен карактер, не достави информација за прогресот на 
оваа активност.
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М.3.4.2 Воспоставување механизми 
за планирање, имплементација и 
мониторинг на принципите на отворени 
податоци и зајакнување на свеста на 
граѓаните и на бизнис-заедницата

А.3.4.2.2. Почеток: II /2018 — Завршеток: II /2018   
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

На 80-тата седница на Владата на РМ, одржана на 17.7.2018 година, Владата 
ја усвои Стратегијата за отворени податоци 2018-2020268 со Акцискиот 
план269, документи кои ја дефинираат основната стратегиска насока за развој на 
околината за отворени податоци, вклучувајќи го и процесот на идентификување 
на податоците во рамките на институциите, врз основа на критериумите за 
селектирање на податоците и информациите што можат да се објават во отворен 
формат, процесот на дигитализација на хартиените податоци, подобрувањето на 
централниот владин портал за отворени податоци, унапредувањето на процесот 
на објавување на податоците од страна на државните институции на централниот 
портал, стимулирањето повисок степен на користење на отворените владини 
податоци и сл.270. Воедно, МИОА известува за следново: 

...„Стратегијата за отворени податоци 2018-2020 предвидува детален модел на 
управување со цел да се имплементира Стратегијата, но и воспоставување култура 
на отворени податоци во јавниот сектор, која треба да придонесе во развојот на силно 
политичко лидерство, со цел одлучувачите да го разберат концептот на отворени 
податоци и да ги стекнат неопходните податоци во нивните институции. Согласно овој 
стратешки документ, МИОА е надлежно за координација и следење на спроведувањето 
и координацијата на работната група за отворени податоци“271. 

Акцискиот план на Стратегијата ги содржи мерките/активностите, одговорната 
институција и вклучените институции за секоја активност и мерка, временската 
рамка, буџетот, изворот на финансирање, показателите и изворите на 
верификација. Авторите побараа информација за статусот на активностите кои 

268 Влада на РСМ, Стратегија за отворени податоци 2018-2020 (17.7.2018). Стратегијата е достапна на следниот 
линк: http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/strategija_za_otvoreni_podatoci_mk_0.pdf
269 Влада на РСМ, Акциски план на Стратегијата за отворени податоци 2018-2020 (17.7.2018). Акцискиот план е 
достапна на следниот линк: http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1825
270 Влада на РСМ, Информација за отворени податоци (6.11.2018). Записникот е достапен на следниот линк: 
https://vlada.mk/file/35074/download?token=9PuwqSpt
271 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/46.
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според динамиката на реализација предвидена во Акцискиот план, треба да 
започнат или да завршат во периодот кој е предмет на оваа анализа. 

Па така, мерката А.10.2 од Акцискиот план за отворени податоци предвидува 
спроведување анкета на јавното мислење за искажаните потреби од отворени 
податоци, но истата не е спроведена од страна на МИОА272. 

Мерката А.12 од Акцискиот план за отворени податоци, предвидува план 
за отворени податоци кој е дефиниран во фазниот процес на отворање на 
податоците од страна на државните институции. МИОА не достави конкретен 
план, туку се повика на усвоената информација за отворени податоци и на 
нејзините заклучоци273. 

Дополнително, со решение бр. 10/2-5356/1, на 30.10.2018 година е формирана 
работна група со засегнатите страни за следење на напредокот во 
спроведувањето на Стратегијата за отворени податоци и Акцискиот план 2018-
2020 година, согласно Мерката А.6.1 од Акцискиот план за отворени податоци274. 
Работната група е одговорна за: 1) Следење на напредокот во имплементацијата 
на Стратегијата за отворени податоци и Акцискиот план; 2) Идентификување 
и предлагање проекти кои се однесуваат на отворените податоци и другите 
иницијативи за подигање на свеста и информираноста, промовирање на нивната 
употреба со цел да се обезбеди одржливост на активностите кои се однесуваат на 
отворените податоци, и 3) Поддршка, советување и насочување на институциите 
и на корисниците на отворени податоци во активностите за имплементација на 
Стратегијата за отворени податоци275. 

На 101-вата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана 
на 6.10.2018 година, беше усвоена Информацијата за отворените податоци, 
предложена од Министерството за информатичко општество и администрација. 
На таа седница се усвоени следниве заклучоци: 1. Се задолжуваат сите органи 
на државната управа во рок од пет дена од усвојувањето на Информацијата, 
до Министерството за информатичко општество и администрација да достават 

272 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/48.
273 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр.08/3-1562/39.
274 Членови на работната група се: Гордана Гапиќ Димитровска, МИОА-координатор; Надица Јосифовски, МИОА-
член; Марија Теговска, МИОА-член; Тања Милановска, МИОА-член; Илија Жупаноски, КПВРСМ, член; Александра 
Ничота, КбМКТО; Жаклина Чагороска, МЗ, член; Слободан Јаневски, МФ-член; Марија Цветковска, МОН - заменик-
член; Горан Стојановски, МОН-член; Танче Георгиевски, МТСП, член; д-р Зоран Јордановски, Дирекција за заштита 
на личните податоци, член; Оливер Серафимовски, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер; Јасмина Ѓорѓиевска, Државен завод за статистика,член; Ангела Саздова-Донева, 
Централен регистар на РСМ,член; Герман Филков, Центар за граѓански комуникации, член; Мартин Тодевски, 
Центар за управување со промени-член; Миша Поповиќ, Институт за демократија ,,Социетас цивилис“-член; Гоце 
Митевски, Слободен Софтвер Македонија, член; Данче Даниловска, Фондација Отворено општество-Македонија, 
член; Горан Ризаов, Фондација Метаморфозис, член; Љупчо Вангелски, Стопанска комора за информатички 
и комуникациски технологии, член; Весна Арсовска-Динковска, член; д-р Александра Лозаноска, Економски 
институт Скопје, член; Елизабета Серафимовска, МИОА, секретар на работна група. 
275 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/38. Во прилог е доставено Решение за формирање работна група 
за отворени податоци, арх. бр. 10/2-5356/1.
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номинација за офицер за отворени податоци и негов заменик со следниве 
податоци: име и презиме, звање и работно место, назив и институција, контакт-
телефон и е-маил адреса; и 2. Се задолжуваат сите органи на државната управа 
во рок од десет дена од усвојувањето на Информацијата, до Министерството за 
информатичко општество и администрација да достават каталог на отворени 
податоци276. Во прилог на одговорот МИОА ни достави копија од информацијата 
за отворени податоци. 

Законот за користење на податоците од јавниот сектор пропишува дека МИОА 
управува со централниот каталог на податоците од државните институции, кој 
се објавува на централниот портал277. Во рамките на МИОА е воспоставен тим 
за отворени податоци од државните службеници: Гордана Гапиќ Димитровска, 
Марија Теговска, Надица Јосифовски, Станислав Василковски, Филип Маневски, 
Искра Андреева Алексоска и Елизабета Серафимовска278. 

МИОА информира дека во текот на 2018, согласно Мерката А.7.2. од Акцискиот план 
за отворени податоци, беа оддржани две работни средби за отворени податоци 
со офицерите за отворени податоци и една работна средба со раководните лица 
од институциите и офицерите за отворени податоци. Во прилог беа доставени 
работните материјали: Упатства за работа на порталот и Форма на каталог за 
податочни сетови279. Во одговорот на барањето за пристап до информации од јавен 
карактер на Министерството, иако наведено како придружната документација, 
недостасуваше листата на именувани офицери за отворени податоци во органите 
на државната управа, предвидена согласно мерката А.7.1. од Акцискиот план за 
отворени податоци280. 

Во рамките на оваа мерка, од страна на МИОА беше пуштен во употреба Порталот за 
отворени податоци, достапен на https://otvorenipodatoci.gov.mk/. До 27 јануари 2019 
година, закачени се 148 податочни сетови 281282.

276 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/39.
277 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/46.
278 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/44.
279 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/37. Министерство за информатичко општество и администрација, 
Министерот Манчевски на работна средба со раководните лица на институциите и офицерите за отворени 
податоци (14.12.2018). Објавата е достапна на: http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2132
280 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/37.
281 Пристапено на 27.1.2019. 
282 До мај 2019, МИОА известува дека од вкупно 128 органи на државната управа, 42 органи (33 %) имаат 
објавено податочни сетови на овој портал Министерство за информатичко општество и администрација, 
Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/43.
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А 3.4.2.3. Почеток: II /2018 — Завршеток: IV/2018   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е целосна документација

Во рамките на МИОА се отпочнати активности во однос на подготвување и 
имплементација на план за комуникација со јавноста и дефинирање на 
инструментите и алатките за подигнување на свеста кај граѓаните и бизнис-
заедницата во однос на концептот на отворени податоци, за кои МИОА 
информира дека е планирано да се финализираат во вториот квартал од 2019 
година. Во оваа активност се вклучени следниве државни службеници: Марија 
Теговска, посебен советник за односи со јавноста; Гордана Гапиќ Димитровска, 
државен советник, и Искара Андреева Алексоска, советник283.

Во периодот декември 2018 - јануари 2019, на пример, МИОА заедно со Центарот 
за управување со промени за потребите за подигнување на свеста на граѓаните за 
отворените податоци, изготвија креативни видеа, кои беа објавени на социјалните 
медиуми284 .

Други активности се реализирани во текот на 2019 година285, меѓутоа истите не 
влегуваат во овој извештаен период. 

283 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/47.
284 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1559/84.
285 Во насока на подигање на свеста кај граѓаните и кај бизнис-заедницата за концептот на отворените 
податоци, МИОА има преземено неколку активности: во текот на Глобалната недела за отворено владино 
партнерство, во март 2019 година, на јавниот настан „Каде сме и кои се следните чекори во рамките на 
отвореното владино партнерство“беа презентирани постигањата и можностите што произлегуваат од 
отворените податоци. На овој настан учествуваше и претставник на Кабинетот на Министерот без ресор, 
задолжен за транспарентност, отчетност и комуникации (Кабинетот на Министерот без ресор, задолжен за 
транспарентност, отчетност и комуникации, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер 
бр. 15-3725/2). Исто така, во соработка со членовите на работната група за отворени податоци, засегнатите 
страни и Фондацијата Метаморфозис беше подготвен и објавен осврт под наслов ,,Порталот за отворени 
податоци е добар исчекор, но за целосната транспарентност има уште многу работа“. Повеќе информации на 
Мета, Порталот за отворени податоци е добар исчекор, но за целосна транспарентност има уште многу работа. 
Достапно на: https://meta.mk/portalot-za-otvoreni-podatotsi-e-dobar-ischekor-no-za-tselosna-transparentnost-
ima-ushte-mnogu-rabota/
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М.3.5.1. Унапредување на примената  
на ЗОУП

А 3.5.1.1. Почеток: I /2018 — Завршеток: III/2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Во контекст на увидената потреба да се унапреди примената на Законот за општа 
управна постапка (ЗОУП), кој беше донесен на 23.7.2015 година, МИОА изработи 
Анализа на досегашната имплементација на законот и подготви предлог со 
препораки и мерки за унапредување на примената на ЗОУП и воспоставување 
точка за информирање (капацитети/техничка опременост)286. 

За потребите на анализата во периодот април-јуни 2018 година, тимот на МИОА 
задолжен за ЗОУП и локалниот консултант изработија листа на јавни органи кои 
имаат најголем број управни постапки и кои носат најголем број управни акти 
во рамките на јавната администрација, како и на второстепени комисии кои 
одлучуваат по жалба против управните акти на јавните органи, а беше утврдена и 
временска рамка за воспоставување комуникација, преку одржување на посебни 
средби со претставници на јавните органи и со второстепените комисии. Во овој 
период, тимот на МИОА одржа средби со лицата за контакт кои беа назначени од 
страна на 13 институции избрани да бидат дел од оваа анализа. 

МИОА информира дека „консултантот, заедно со тимот на МИОА задолжен за 
ЗОУП, изготви два прашалници, од кои едниот беше наменет за овластените 
лица кои водат првостепена управна постапка во јавните органи, додека вториот 
прашалник беше наменет за второстепените комисии. Прашалниците беа 
конципирани на новините што ги воведе ЗОУП од 2015 година, и тоа со формулација 
во однос на конкретната примена на овие новини од страна на овластените лица 
во прашалникот кој се однесуваше на јавните органи, додека прашалникот за 
второстепените комисии исто така беше конципиран на новините, но во однос на 
проверката од страна на второстепените комисии, кога испитуваат управен акт 
по изјавена жалба против истиот“287. 

Во самата анализа се наведени лицата-претставници од институциите со кои 
се спроведени интервјуа за примената на ЗОУП. Интервјуата се спроведени 
со претставници на следниве 13 јавни органи: МВР, МТСП, MTВ, МЖСП, МЗШВ, 
Државната комисија за одлучување во втор степен во управна постапка и 
постапка од работен однос, Државната комисија за одлучување во втор степен 

286 Министерство за информатичко општество и администрација, Анализа на првичната примена на Законот 
за општата управна постапка (јули, 2018). Анализата е достапна на следниот линк: http://mioa.gov.mk/sites/
default/files/pbl_files/documents/rja/analiza_za_privichnata_primena_na_zoup_12_2018.pdf
287 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/59.
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во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, Управата за 
водење на матичните книги, Фондот за здравствено осигурување, Комисијата 
за прекршоци во Министерството за внатрешни работи, Фондот за пензиско 
и инвалидско осигурување, Прекршочната комисија во Царинската управа и 
Комисијата за прекршоци во Управата за јавни приходи288. 

Државната комисија за одлучување во управна постапка од работен однос во 
втор степен, во текот на 2018 потврдува дека учествувала во активности водени 
од МИОА, наменети за подобрување на ефикасност на управните постапки 
и доследна примена на ЗОУП. Номинираното лице од Државната комисијата, 
по добиена покана од страна на тимот на РЈА, учествувало на состанок со 
претставник од тимот во МИОА кој работел на анализата на ЗОУП и со локалниот 
експерт, а бил повикан за мислење при подготовката на на прирачниците и 
насоките за примена на ЗОУП289. Другите институции290 кои според Акцискиот 
план треба да учествуваат во имплементацијата на оваа активност, не учествувале 
во подготовката на Анализата. 

Евидентен е конфликтот помеѓу информациите кои ги дава МИОА и Државна 
комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор 
и прекршочна постапка. МИОА известува дека е спроведено интервју со 
претставник на Државната комисија, додека пак Државната комисија негира дека 
земала учество во активноста291. 

Врз основа на Анализата на досегашната имплементација на законот, авторите 
заклучуваат:

Не е воспоставен систем на воедначена управна пракса на ниво на јавните 
органи со која се гарантира правната сигурност и предвидливост;

Не постои унифицираност на обрасците кои се дел од управната постапка;

Постои висок процент на јавни органи кои во своите акти за внатрешна 
организација и акти за систематизација, немаат предвидено ниту организационен 
облик за водење на управна постапка, ниту лице за водење на управна постапка;

Во многу мал процент функционира комуникацијата меѓу јавните органи во 
задолжителна електронска форма;

Постои недостаток на механизам за меѓусебна комуникација помеѓу првостепените 
и второстепените органи;

288 Министерство за информатичко општество и администрација, Анализа на првичната примена на Законот 
за општата управна постапка (јули, 2018). Анализата е достапна на следниот линк: http://mioa.gov.mk/sites/
default/files/pbl_files/documents/rja/analiza_za_privichnata_primena_na_zoup_12_2018.pdf
289 Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, 
Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 1005-676/4. 
290 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Министерство за правда, Одговор бр. 
19-2361/2; Државен управен инспекторат, Одговор бр. 03-185/2.
291 Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна 
постапка, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03 - 147/5.
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Не е воспоставена пракса за извршување на управните акти од страна на јавните органи;

Има низок степен на познавање на ЗОУП што се должи на долгогодишното 
опстојување на претходното законско решение и отпорот кон промените во 
административното делување, но и поради недостаток на континуирана обука за 
овластените лица за водење на управна постапка.

А 3.5.1.2. Почеток: III /2018 — Завршеток: III/2019   
Статус на активноста: во тек, навремено, доставена е целосна документација

Спроведувањето на мерките за унапредување на примената на ЗОУП 
се започнати. МИОА информира дека од осумте препораки од Анализата за 
имплементација на ЗОУП, досега е реализирана препораката за изготвување и 
усвојување на унифицираните обрасци што ќе се користат од страна на јавните 
органи во сите управни постапки. Во однос на препораката што се однесува на 
анализата за утврдување кои акти за систематизација предвидуваат овластени лица 
за водење управна постапка, во февруари 2019 година е изготвена информација 
со која се задолжени сите органи на државната управа, а на единиците на 
локалната самоуправа им се препорачува во рок од 10 дена по завршувањето 
на претседателските избори да ги усогласат своите акти со член 24 од ЗОУП и 
да достават податок за тоа дали имаат организациски облик или лице овластено 
за водење управна постапка. Во однос на останатите другите препораки, МИОА 
планира да преземе активности во насока на нивна реализација292 293. 

292 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/54.
293 Останатите препораки вклучуваат: да се создаде унифициран механизам за креирање, развој и следење 
на управната пракса; Да се спроведе координација меѓу МИОА и јавните органи во насока на спроведување на 
заедничка активност за усвојување на унифицирани обрасци кои ќе се користат од страна на јавните органи 
во сите управни постапки; МИОА да спроведе анализа која ќе покаже кои јавни органи немаат формирано 
организациски облик, ниту определено лице за водење на управна постапка и да даде насоки и препораки за 
усогласување на нивните акти за внатрешна организација и систематизација на работните места со ЗОУП; да 
се зголемат капацитетите за интероперабилност и/или да се предложи друг облик на службена електронска 
комуникација за размена на податоци и документи меѓу јавните и второстепените органи; да се воспостави 
едноставна, експедитивна електронска комуникација помеѓу првостепените и второстепените органи преку 
која ќе се пренесуваат сите информации поврзани со одлучување во управните постапки во втор степен; да 
се креира унифицирана пракса во делот на извршување на управните акти која ќе им овозможи на јавните 
органи едноставно извршување и во ситуации кога истото треба да се спроведе преку парични казни; да 
се воспостави систем за почетна и континуирана заедничка обука на административните службеници - 
овластени за водење на управната постапка, за раководните лица на јавните органи и на судските службеници 
и судиите од управните судови; да се изготват Коментари на ЗОУП, во кој ќе бидат содржани практични 
примери и објаснувања, како и предлози за унапредување на неприменливите законски одредби.
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Во текот на 2019 година, се спроведени серија на други активности, кои не 
влегуваат во овој извештаен период294 295 296. 

А 3.5.1.3. Почеток: II /2018 — Завршеток: III/2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Во март 2018 година МИОА спроведе обука за вработените кои ќе бидат 
ангажирани на управување и одржување на ,,точката за информирање во 
МИОА“. Во рамките на програмата ИПА 2012 и проектот ,,Поддршка на реформата 
на јавната администрација и јакнење на капацитетите на МИОА, беше одржана и 
oбука за Насоките за примена на ЗОУП за делегирање на надлежностите и носење 
на управните акти и Насоките за примена на ЗОУП во водење на постапките до 
донесувањето на управните акти297. 

А 3.5.1.4. Почеток: IV /2018 — Завршеток: I/2019   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

„Точката за информирање“ во МИОА, за обезбедување практични совети за 
јавните органи во врска со примената на ЗОУП, е воспоставена и почна да 
функционира во јануари 2019 година. Целта на оваа точка е да дава поддршка 
на административните службеници од јавните органи и засегнатите страни при 
практичната имплементација на ЗОУП. До овој момент, МИОА извести дека се 
поставени вкупно три прашања и тоа едно прашање од страна на физичко лице, а 

294 МИОА, МП и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на 11.02.2019 година потпишаа 
Меморандум за соработка, со цел да ја зајакнат и унапредат конзистентната примена за Законот за општа 
управна постапка Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за 
пристап до информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/54.
295 Првото советување се одржа на 22-23 мај 2019 година во Скопје, во просториите на Академијата. Според 
агендата излагачи на првиот ден од советувањето биле проф. д-р Борче Давитковски и проф. д-р Ана 
Павловска Данева од Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ во Скопје, а на вториот ден свои излагања 
имаа судијата Бурим Сејдини, претседател на Управниот суд, и г-ѓа Ана Малцева, советник за правни прашања 
на Министерот за информатичко општество и администрација. Министерство за информатичко општество и 
администрација, Академија за судии и јавни обвинители, Министерство за правда, Програма за советување 
на тема имплементација на Законот за општата управна постапка и Законот за управни спорови (22-23 мај, 
2019). Програмата е достапна на: http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Seminari%202019/Programa%20za%20
sovetuvanje%2022-23%20maj.pdf
296 Презентација на проф. д-р Борче Давидковски „Како да се надминат потешкотиите во имеплементација на 
ЗОУП и да се постигне воедначување на управната пракса?“. Презентацијата е достапна на следниот линк: 
http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Materijali%202019/АСЈО_Презентација_ЗОУП_проф.%20
Давитковски_21.05.2019.pdf
. Презентација на проф. д-р Ана Павловска-Данева „Нов концепт на управен спор“. Презентацијата е достапна 
на следниот линк: 
http://www.jpacademy.gov.mk/upload/Materijali%202019/АСЈО_Презентација_ЗУС_проф.%20Павловска-
Данева_21.05.2019.pdf
297 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/57 и 08/3-1562/62.
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другите две од лица, едното вработено во Службата за општи и заеднички работи 
во Владата на РСМ, а другото во Град Скопје298. 

МИОА нема искористено дополнителни буџетски средства за оваа активност. 
Активноста е реализирана без обезбедена донаторска помош299. 

298 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/53.
299 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/52 и 08/3-1562/51.
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М.3.5.2. Подобрување на системот за 
одлучување во управна постапка

А 3.5.2.1. Почеток: I /2018 — Завршеток: III/2018   
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Насоките за дефинирање на процесите за донесување на одлуките и делегирање 
на овластувањата за одлучување во управна постапка се изготвени и достапни на 
веб-страницата на МИОА300. Насоките за примена на Законот за општа управна 
постапка за делегирање на надлежностите и носењето на управните акти се 
подготвени со поддршка на програмата ИПА 2012. 

Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот 
надзор и прекршочната постапка, Управата за водење на матичните книги, 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Царинската управа известија 
дека во текот на 2018 година од страна на МИОА не се доставени никакви насоки 
за примена на Законот за општа управна постапка301. МИОА ги објави Насоките на 
својата веб-страница на 11.1.2019 год. 

А.3.5.2.2. Почеток: III /2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е целосна документација 

Подготвувањето на измените и постапката за дополнување на актите 
за внатрешна организација и систематизација на работните места за 
воспоставување на организациските облици (сектори/одделенија) за 
одлучување во управна постапка е започнато. 

МИОА известува дека, член 24 од Законот за општата управна постапка предвидува 
формирање организациски облик во институциите надлежни за водење и 
одлучување во управна постапка. По однос на ова прашање, а имајќи го предвид и 
Акцискиот план на СРЈА 2018-2022, не се предвидени измени на Уредбата302. 

300 Министерство за информатичко општество и администрација, Насоки за примена на Законот за општа 
управна постапка за делегирање на надлежности и донесување на управните акти (2018). Насоките се 
достапни на следниот линк: https://bit.ly/2GtTMVq
301 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер: Државната комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка бр. 03-147/5, Царинска управа бр. 
02-029172/19-0001, Фонд за здравствено осигурување бр.04-6187/2, Управа за водење на матични книги бр. 
08-1537/2, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување бр.10-1953/3.
302 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/55.
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Во февруари 2019, по предлог на МИОА, на седница на Владата беше усвоена 
,,Информацијата за преземање на потребните активности за доследна 
имплементација на начелото на делегирање на надлежноста, согласно ЗОУП“. 
Усвоените заклучоци ги задолжуваат органите на државната управа кои водат 
управни постапки, во рок од 10 дена по усвојувањето на оваа информација да 
изготват и електронски да ги достават до МИОА измените и дополнувањата на актите 
за внатрешна организација и систематизација на работните места, со кои истите ќе 
се усогласат со одредбата од член 24 од ЗОУП, и да утврдат организациска единица 
за водење управни постапки или да систематизираат најмалку едно работно место 
за водење управни постапки303. 

Со вториот заклучок, на единиците на локалната самоуправа им се препорачува 
во рок од 10 дена по усвојувањето на оваа информација да изготват и електронски 
да достават до МИОА измени и дополнувања на актите за внатрешна организација 
и систематизација, според одредбата од член 24 од ЗОУП, и да утврдат 
организациска единица за водење управни постапки или да систематизираат 
најмалку едно работно место за водење управни постапки. МИОА известува дека 
поради спроведување на процесот на претседателските избори (мај, 2019) и 
ограничувањата во согласност со Изборниот законик, институциите ќе започнат 
со спроведување на заклучоците по изборот на претседател на РСМ304. 

Имајќи го предвид горенаведеното, МИОА известува дека во овој момент нема 
податоци во однос на тоа во кои институции се воспоставени организациски 
облици за одлучување во управна постапка во актите за внатрешна организација, 
кои институции имаат усвоено измени и и дополнувања на актите за 
систематизација на работните места и предвидено работно место за водење 
управна постапката305.

303 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/55.
304 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/55.
305 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/56.
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M.3.5.3. Подобрување на капацитетите за 
водење на управни постапки

А 3.5.3.1. Почеток: II /2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни

Публикацијата „Коментари на ЗОУП“ не е изготвена306. 

306 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1562/50.



14. Приоритетна 
област 4:  
Давање услуги и 
ИКТ-поддршка на 
администрацијата 
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М.4.1.1. Стратегиски пристап кон 
процесот на трансформација 

А.4.1.1.1. Почеток: III /2018 — Завршеток: I/2019  
Статус на активноста: не е започната, доцни

Развивањето на Стратегијата за е‐влада и Акцискиот план за спроведување 
не е започнато. МИОА информира дека, според планираното, Стратегијата 
за е-влада и Акцискиот план треба да биде во рамките на новата долгорочна 
Национална ИКТ-стратегија, за која се планира да биде имплементирана и 
следена од страна на Националниот совет за ИКТ и за сајбер безбедност. За 
таа цел, МИОА информира дека со поддршка на УСАИД и амбасадата на САД, 
во 2018 година е изработен патоказ (roadmap) за насочување и подготвување на 
Националната ИКТ-стратегија307. Донаторската помош е обезбедена за изработка 
на долгорочна Национална ИКТ-стратегија и Акциски план за истата, преку EU 
Integration Facility308. Во ноември 2018 година министерот Манчевски изјави дека 
до крајот на следната година ќе биде изработена Националната ИКТ-стратегија309. 

Според Акцискиот план, предвидени се 250.000 денари од потенцијалната 
донаторска помош.

А.4.1.1.2. Почеток: II /2018 — Завршеток: I/2019 
Статус на активноста: органот одлучил да не ја спроведе активноста

Развивањето на Политиката за користење на „Облак“ инфраструктурата 
ќе биде вклучено во рамките на Националната долгорочна ИКТ-стратегија, за 
што обезбедена донаторска помош за експертите кои ќе помогнат во нејзината 
подготовка310. Не е обезбедена конкретна донаторска помош311 за развивање на 
Политиката за користење на „Облак“ инфраструктурата. 

Според Акцискиот план, предвидена се 520.000 денари од потенцијалната 
донаторска помош.

307 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/134.
308 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/135.
309 Министерството за информатичко општество и администрација, Манчевски: Со буџетот за 2019-та ги 
испорачуваме резултатите кои од нас ги бараат граѓаните (26.11.2018). Објавата е достапна на: 
 http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2110
310 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/116.
311 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/115.
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А.4.1.1.4. Почеток: IV /2018 — Завршеток: I/2019 
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Олеснувањето на процесот за јавни набавки на ИКТ-решенија, преку измена 
на релевантната регулатива, е започнато. Според МИОА, новиот Закон за 
јавните набавки („Службен весник на СРМ“ 24/2019) е целосно усогласен со 
директивите на ЕУ од 2014 година и е усогласен со законодавството на ЕУ. Законот 
е усогласен со Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор 2014/24/
ЕУ и со Директивата за јавни набавки во секторските дејности 2014/25/ЕУ, како и 
со Директивата за правни лекови во постапките за јавни набавки 2007/66/ЕК и 
воведувањето нова форма на управна контрола, според искуствата во одредени 
европски земји312. Усогласувањето со релевантните европски директиви ќе доведе 
до подобрување на условите за бизнис-иновации, еколошки набавки, ефективна 
употреба на јавните фондови и компатибилност на нашиот пазар на јавни набавки 
со европскиот, информира МИОА313. Некои олеснувања, кои ги предвидува новиот 
Закон за јавни набавки, се новите функционалности на електронскиот систем 
за јавни набавки, како на пример е-планови, е-жалба (член 124) и воведувањето 
електронска архива на постапките314. 

A.4.1.1.5. Почеток: II /2018 — Завршеток: IV /2018   
Статус на активноста: не е започната, доцни

Не е донесен план за рационално инвестирање. На ова прашање МИОА 
одговара дека се преземаат тековни активности во Националниот совет за ИКТ и 
за сајбер безбедност, како и преку давање мислења за техничките спецификации 
на институциите од јавниот сектор, каде што предмет на набавката е ИКТ-опрема 
и/или софтвер, а чијашто вредност е поголема од 20.000 евра во денарска 
противвредност, со што се придонесува во насока на рационално инвестирање 
во ИКТ-областа315.

Иако во Акцискиот план се предвидени 860.000 денари од потенцијална 
донаторска помош, донаторска помош за оваа активност316 не е обезбедена. 

312 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/111.
313 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/111.
314 „Службен весник на РМ“, бр. 24/2019. Законот е достапен на: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/
uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
315 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/136.
316 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/140.
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М 4.1.2. Централно координирано 
управување со проектите во областа 
е-влада и ИКТ

А.4.1.2.1. Почеток: II /2018 — Завршеток: IV /2018   
Статус на активноста: во тек, доцни, не е достапна документација

Анализата на состојбата на ИТ-кадарот, со препораки и мерки за задржување 
и мотивација на ИТ-кадарот во администрацијата, се во фаза на одобрување 
на информацијата доставена до Владата, со предлози за содржината на 
прашалниците за институциите и вработените и за динамиката на реализацијата317. 

Иако се предвидени 684.000 денари од потенцијалната донаторска помош, МИОА 
нема обезбедено донаторска помош за оваа активност318. 

А.4.1.2.3. Почеток: I /2018 — Завршеток: I /2018 
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Комисијата за ИКТ-проекти или Националниот совет за ИКТ во периодот 
август-декември 2018 година има одржано вкупно 4 седници, за кои Советот ги 
достави агендата и записниците319. Шестата, седмата, осмата и деветата седница 
на Националниот совет беа одржани на 30 август, 16 октомври, 6 ноември и на  
4 декември.

Националниот совет за ИКТ достави на увид копија од Деловникот за работа на 
Националниот совет за ИКТ од 6.3.2018 година, како и Деловникот за изменување 
на Деловникот за работа на Националниот совет за ИКТ од 5.6.2018 година320. 
Сепак, Советот известува дека, во согласност со член 9 од Одлуката за формирање 
на Националниот совет за информациски и комуникациски технологии и сајбер- 
безбедност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2019), е подготвен 
нов текст за Деловникот за работа на Советот, а се работи на обезбедување 
мислења од страна на соодветните институции кои треба да се усвојат од страна 
на Националниот совет за ИКТ и сајбер-безбеденост321. 

317 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/84.
318 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/83.
319 Национален совет за информациски и комуникациски технологии и сајбер-безбедност, Одговор бр. 35-2933/2.
320 Национален совет за ИКТ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 35-2933/2.
321 Национален совет за ИКТ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 35-2933/2.
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Националниот совет за ИКТ не ги достави на увид мислењата дадени од Советот 
за 2018 година, во однос на годишните планови за јавни набавки и техничките 
спецификации на тендерските документации на институциите од јавниот сектор, 
каде што предмет на набавка е ИКТ-опрема и/или софтвер, чијашто вредност 
е поголема од 20.000 евра (во денарска противвредност). На нашето барање 
Советот одговара дека, согласно прописите за архивско работење на Генералниот 
секретаријат на Владата на РСМ, на 13.2.2019 до Секторот за документација и 
библиотека при Генералниот секретаријат се предадени на чување сите предмети 
и акти на Советот за 2018 година322. 

Во Првиот извештај известивме дека иако во Акцискиот план се предвидени 
трошоци во износ од 250.000 денари, кои треба да се обезбедат од Буџетот на РМ, 
сепак за работата на Националниот совет за ИКТ, кој меѓудругото има надлежност 
да дава мислење за годишните планови за јавни набавки и за техничките 
спецификации на тендерските документации на институциите на јавниот сектор, 
каде што како предмет на набавка е ИКТ опрева и/или софтвер, не се предвидени 
буџетски средства323.

А.4.1.2.4. Почеток: II /2018 — Завршеток: III /2018   
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Не е изработена студија за изводливост на можните начини за институционално 
решение за централно координирање и управување со проектите од областа 
е‐влада и ИКТ, со препораки и Акциски план324. МИОА известува дека причина 
за ова е одлуката да не се развива посебна стратегија за е-влада, туку истата 
да биде дел од Националната долгорочна ИКТ-стратегија. Сепак, централното 
координирање и управување со проектите од областа на ИКТ се остварува преку 
самиот Совет и работата на Оперативното тело, преку давање мислење за јавните 
набавки од областа на ИКТ 325.

За оваа активност, според Акцискиот план, не се потребни финансиски средства. 

322 Национален совет за ИКТ, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 35-2933/2.
323 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр.08/3-3052/2.
324 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/139.
325 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/139.
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А.4.1.2.5. Почеток: II /2018 — Завршеток: III /2018   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е целосна документација

Развојот на програмата за обука за дигитална писменост е започнат, со тоа што 
на увид беше доставена работната верзија на Програмата326. Целта на програмата 
е унапредување на знаењата и вештините на администрацијата, преку соодветни 
обуки или курсеви. Нема информација за тоа дали програмата е усвоена.

За оваа активност, според Акцискиот план, не се потребни финансиски средства.

A.4.1.2.6. Почеток: III /2018 — Завршеток: IV /2022   
Статус на активноста: не е започната, доцни

Спроведувањето обуки за вработените во администрацијата за подобрување 
на дигиталната писменост не е започнато, бидејќи сè уште не е усвоена 
Програмата за дигитална писменост и не се обезбедени финансиски средства за 
спроведување на активноста327. 

Според Акцискиот план, предвидени се 9.072.000 денари од потенцијалната 
донаторска помош. 

326 Министерството за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/90.
327 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/89 и 08/3-1563/88.
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М.4.1.3. Подобрување на каналите 
за електронска комуникација во 
администрацијата 

А.4.1.3.1 Почеток: III /2018 — Завршеток: I /2019   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Воведувањето ИКТ-политики за електронска комуникација меѓу вработените 
во администрацијата е започната, со тоа што во 2018 МИОА започна со анализа 
на постоечките ИКТ-политики за електронска комуникација меѓу вработените во 
МИОА и нивно приспособување за употреба во целата администрација328. 

Според Акцискиот план, не се потребни финансиски средства за реализација на 
оваа активност. 

А.4.1.3.3. Почеток: II /2018 — Завршеток: III /2018  
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Ревизијата на Уредбата за канцелариско и архивско работење со електронска 
размена е започната. МИОА информира дека за реализација на оваа активност 
се одржани неколку тематски работни состаноци меѓу вработените во МИОА и 
Државниот архив, со анализа на законската и на подзаконската регулатива за 
оваа област, која се однесува на електронските документи. Оттука произлезе 
потребата од менување на законската регулатива што го уредува архивското 
работење, бидејќи според информација од МИОА, за да се постигне поставената 
цел не би биле доволни само измени во Уредбата. МИОА информира дека во 
декември 2018 година започнаа подготовките за изработка на нов закон - Закон за 
архивската дејност, кој треба да обезбеди основи за соодветна имплементација 
на стандарди за обработка на архивски материјал и воведување дигитализација 
при вршењето на архивската дејност329. 

За оваа активност, според Акцискиот план, не се потребни финансиски средства. 

328 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/112.
329 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/113.
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А.4.1.3.5. Почеток: IV /2018 — Завршеток: IV /2019   
Статус на активноста: во тек, навремено, доставена е целосна документација

Зголемувањето на употребата на електронски системи за управување со 
документи во институциите е започнато. Според МИОА, постоечкиот систем 
за електронско управување со документи (ДМС), кој се користел во дел од 
институциите (17 институции, повеќето министерства), бил застарен. За таа цел, 
изработена е техничка спецификација за модернизација и подобрување на 
функционалностите на овој систем за започнување на тендерската постапка. 
Дополнително, МИОА известува дека во 2018 година била одржана усна расправа 
за тендерската документација со засегнатите економски оператори и потоа е 
објавена јавна набавка. Во 2019 година е извршена евалуација на понудите во 
рамките на тендерската постапка и е спроведена електронска аукција преку 
системот на Бирото за јавни набавки. Според МИОА, во тек се финалните 
активности за потпишување договор со најповолниот понудувач330. 

Според Акцискиот план за оваа активност се предвидени 307.500.000 денари 
од буџетот на РСМ, но сепак МИОА известува дека во буџетот за 2019 година се 
обезбедени 19 милиони денари на ставката 485 - Вложувања и нефинансиски 
средства, потпрограма К6 - Стратегија за јавната администрација331. 

A.4.1.3.6. Почеток: IV /2018 — Завршеток: IV /2019   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Студијата за можните системи за електронска идентификација и автентикација 
во администрацијата, заедно со препораките, е завршена со помош на експерти 
во рамките на програмата ИПА 2012 и проектот „Поддршка на реформата на јавната 
администрација и зајакнување на капацитетите на МИОА“. МИОА не го достави на 
увид документот, наведувајќи дека не е направено финално примопредавање332. 
Дополнително, МИОА не го достави на увид ниту договорот со донаторот, 
наведувајќи дека истиот е склучен од страна на Министерството за финансии333. 

330 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/114.
331 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/110.
332 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/124.
333 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/100.
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А.4.1.3.7. Почеток: IV /2018 — Завршеток: II /2019 
Статус на активноста: не е реализирана, доцни

Воведувањето на системот за електронска идентификација и автентикација 
во администрацијата не е започнато334. 

Иако се предвидени 24.600.000 денари од буџетот на РСМ , МИОА известува дека 
не е обезбедена донаторска помош за воведување на системот335. 

334 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/125.
335 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/126.
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М.4.2.1. Подобрена достапност на 
институциите за сите граѓани 

А.4.2.1.1. Почеток: II /2018 — Завршеток: IV /2018 
Статус на активноста: не е доставен одговор 

Од страна на Канцеларијата на Претседателот на Владата на РСМ, не е доставена 
информација за развојот и усвојувањето на стандардите за веб присуство.

Според Акцискиот план, не се потребни финансиски средства за реализација  
на активноста. 

A.4.2.1.2. Почеток: IV /2018 — Завршеток: IV /2019   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е целосна документација

Анализата на сите веб-локации на државните органи и нивните системи, 
со препорака за измени, спојување и/или бришење, е започната. МИОА, во 
соработка со КПВРСМ, формира меѓуресорска работна група за изработка на 
модел за единствено веб-решение за унификација на веб-страниците на Владата, 
министерствата и институциите, согласно заклучокот бр. 47 од Нацрт-записникот од 
130-тата седница на Владата на РСМ, одржана на 16.4.2019 година. Една од задачите 
на работната група е да изработи анализа на моменталната состојба на веб- 
страниците отворени од министерствата, органите во состав на министерствата 
и агенциите. Анализата е во тек, односно листата на веб-страници во моментов 
се прегледува, дополнува и се прави анализа за степенот на ажурираност на 
постоечките веб-страници. За овој процес паралелно се консултираат лицата 
задолжени за односи со јавноста и заеднички се носи одлука за спојување и/или 
за бришење на постоечките веб-страници. Доставена е драфт-анализата, која во 
наредниот период ќе биде подложена на дополнување и финализирање336. 

Според Акцискиот план, предвидени се 30.750.000 денари од ИПА 2017-2019 - 2021. 

336 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/154.
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А.4.2.1.5. Почеток: III /2018 — Завршеток: IV /2020   
Статус на активноста: во тек, навремено, доставена е делумна документација

Примената на стандардите за физичка достапност на институциите е во 
тек. Државните институции и единиците на локалната самоуправа во рамките на 
своите буџети треба да обезбедат финансиски средства, со цел да се обезбеди 
непречен пристап на лицата со инвалидност до и во објектите што се во нивна 
надлежност. МТСП има доставено барање за ажурирање на податоците до сите 
органи и институции и до ЕЛС, за доставување податоци во врска со обезбедената 
пристапност за лицата со инвалидитет, како и за планираните активности на 
државните институции и на ЕЛС за изградба на пристапни рампи, лифтови и/
или подвижни платформи. Податоци доставиле 114 органи на државната управа, 
други органи и институции и вкупно 81 единица на локалната самоуправа337. 
Сепак, МТСП не доставува информација за тоа колку од органите кои доставиле 
податоци ги имаат применето стандардите. 

МТСП известува дека Владата спроведува Акциски план за зголемување 
на пристапноста на државните и на јавните институции, односно градежно 
приспособување на објектите, за да се зголеми нивната пристапност за лицата со 
попречености. Планираните финансиски средства се обезбедуваат во рамките на 
буџетите на ЕЛС, другите органи или институции и/или со поддршка на домашни 
или меѓународни организации и институции338. За оваа активност во Акцискиот 
план на Стратегијата за РЈА беа предвидени 1.500.000 денари од буџетот на РСМ. 

337 Министерство за труд и социјална политика, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 14-3254.
338 Министерство за труд и социјална политика, Одговор на барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 14-3257.
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М 4.2.2. Подобрување на системот  
за квалитет

А.4.2.2.2. Почеток: I/2018 — Завршеток:  II/2018  
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација 

Министерството за информатичко општество и администрација подготви 
Национален план за управување со квалитетот во јавниот сектор во 
Република Македонија за периодот 2018-2020 година. Досега ЦАФ-моделот го 
имаат имплементирано 35 институции, а 9 институции моментално се во процес 
на имплементација. Листата на институции е доставена во прилог339. Како дел од 
заедничката рамка за проценка, од неколку институции беа побарани последните 
извештаи за состојбите, планот за подобрување на состојбата, одлуката за избор на 
мерки кои ќе ja подобрат состојбата во институцијата, донесена од функционерот 
кој раководи со органот. Повеќето институции доставија планови од 2014, 2015 и 
2016 година, а МТСП достави план од 2019 година340.

А.4.2.2.3. Почеток: II/2018 — Завршеток: IV/2020 
Статус на активноста: во тек, навремено, доставена е целосна документација 

Имплементацијата на Националната рамка за управување со квалитетот во 
институциите е во тек. По усвојувањето на Националниот план за управување со 
квалитетот од страна на Владата, МИОА започна со реализација на активностите 
предвидени во документот. МИОА го подготви Извештајот за имплементација на 
Националниот план за управување со квалитетот во јавниот сектор за 2018 година, 
кој го достави на увид341. 

MИОА известува дека во буџетот во 2019 година се предвидени 1.136.000 денари на 
ставка 425 - Договорни услуги, и 480.000 денари на ставката 426 - Други тековни 

339 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/99.
340 Одговор доставија: Секретаријатот за европски прашања, Секретаријатот за законодавство, Генералниот 
секретаријат на Владата, Собранието, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за 
администрација, Агенцијата за млади и спорт, Државниот завод за статистика, Државната комисија за 
спречување на корупцијата.
341 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/102.
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расходи, потпрограма К6 - Стратегија за јавна администрација342. Акцискиот план 
предвидува 3.462.500 денари од буџетот на РСМ за спроведување на оваа активност. 

А.4.2.2.4. Почеток: II /2018 — Завршеток: II /2018   
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Развојот на програмата за обуки за стандардите и моделите за управување 
со квалитетот е во тек. Документот е изработен во рамките на ИПА-проектот 
„Поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација 
во модернизацијата на јавната администрација“ (Public administration reform 
assisatance and strenghtening the capacities of MISA EuropeAid/137521/IH/SER/
MK). Од страна на МИОА не ни беше доставена копија од самата програма, со 
образложение дека сè уште не е направено финално примопредавање343.

А.4.2.2.5. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2022    
Статус на активноста: во тек, навремено, доставена е целосна документација 

Спроведувањето обуки за вработените во јавниот сектор за стандардите и 
моделите за управување со квалитетот е во тек и до овој момент се спроведени 8 
обуки за стандардите и моделите за управување со квалитетот во јавниот сектор344. 
МИОА ги достави двете програми од обуките и листата на институции чиишто 
претставници учествувале во обуките345. Во буџетот на МИОА за 2019 година се 
предвидени 150.000 денари на ставката 425 - Договорни услуги, потпрограма К6-
Стратегија за јавна администрација346.

342 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/82.
343 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/80.
344 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/148.
345 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/147.
346 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/146.
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М.4.2.3. Стандардизирање на податоците 
во јавните регистри и унифицирање на 
давањето услуги

А.4.2.3.1. Почеток I/18 — Завршеток: III/18  
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација 

Подготвена е нацрт-верзија на стандардите за квалитет на податоците во 
системите на државните институции, со датум од 18 јануари 2016 година, чиј 
текст беше доставен, за потребите на Првиот извештај347. МИОА очекува овој акт 
да биде усвоен во март 2019 година348.

А.4.2.3.2. Почеток: IV/2018 — Завршеток: I/2019  
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација 

Интеграцијата на Стандардите за квалитет на податоците во релевантните 
закони е завршена. Истите се интегрирани во Предлог-законот за Централен регистар 
на населението, кој во периодот на кој се однесува оваа анализа, е во собраниска 
процедура на усвојување349 350.

347 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-4445/2.
348 Ibid. 
349 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/145.
350 Собранието го усвојува Законот на 24.2.2019. Повеќе информации се достапни на следниот линк: https://
www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=3df48506-c386-432a-9ea0-22a005f0644d 
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А.4.2.3.3. Почеток: IV/2018 — Завршеток: IV/2018    
Статус на активноста: органот сам одлучил да не ја спроведе 

Планот за примена на стандардите за квалитет на податоците нема да се 
спроведе. МИОА известува дека, иако во текот на 2018 година се изготвиja Нацрт-
стандардите за квалитет на податоците, врз основа на меѓусекторските консултации 
и работилници, при подготовката на новиот Закон за електронско управување 
и електронски услуги е утврдено дека стандардите треба да бидат во форма на 
соодветни подзаконски акти, за кои (согласно преодните одредби) е определно дека 
треба да бидат донесени во рок од три месеци од стапувањето во сила на Законот. 
Следствено, наместо подготвување на посебен План за примена на стандардите 
за квалитет на податоците, ќе бидат изготвени соодветни акти. Поконкретно, ќе 
се подготват Правилник за утврдување на стандардите за интероперабилност на 
информациската безбедност на системите за комуникација по електронски пат и 
Правилник за утврдување на минималните технички барања, политики и стандарди 
за обезбедување електронски услуги и стандарди за електронски документи и за 
квалитет на податоците во базите на податоци351.

А.4.2.3.5. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018 
Статус на активноста: не е започната, доцни

Развојот на Стандардите за давање услуги и насоки за нивната имплементација 
сè уште не е започнат352.

А.4.2.3.6. Почеток: III/2018 — Завршеток: I/2019  
Статус на активноста: не е започната, доцни

Развојот на програма, спроведувањето на обуките и давањето услуги сè уште 
не се започнати353. 

351 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/15.
352 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/133.
353 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/132.
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М 4.2.4 Поедноставување на услугите

А.4.2.4.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е делумна документација

МИОА во Првиот извештај не информираше дека е изработено апликативно 
софтверско решение за Каталогот на услуги, кој ќе се пополнува континуирано и 
ќе се ажурира во согласност со промените кои настануваат во законските акти.354 
MИОА известува дека дел од услугите ќе бидат објавени на Националниот портал 
на услуги. Увид во каталогот не беше овозможен.355 Од таму информираат:

„Објавување на Каталогот во целост не е планирано, ниту целисходно. Во него се 
внесуваат голем број податоци за секоја услуга поединечно, но само дел од нив, 
поточно оние кои се од интерес на корисниците, ќе бидат објавени на јавната 
страница на Националниот портал“.356 

Националниот портал на е-услуги за граѓаните се изработува во рамките на 
проект финансиран со средства од ИПА 2012, кој го спроведува Центарот за 
управување со промени.357 

А.4.2.4.2. Почеток: IV/2018 — Завршеток: I/2019   
Статус на активноста: не е започната, доцни

Квалитативната анализа на податоците од Каталогот, со утврдување на 
приоритетните услуги што треба да се ревидираат и консултација со бизнис-
заедницата и со невладиниот сектор, сè уште не е започната358. 

354 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-4446/2.
355 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-2457/2.
356 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-4446/2.
357 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-2457/2. 
358 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/131.



123

јули - декември 2018

А.4.2.4.3. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Развојот на методологијата за вклучување на корисниците при креирањето 
и оптимизирањето на услугите сè уште не е започнат359. Дополнително, сè уште 
не се обезбедени финансиски средства за спроведување на оваа активност360. 

А.4.2.4.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Развојот на програмата активностите за градење на капацитетите за 
реинженеринг на процесите, сè уште не е започнат361 и сè уште не се обезбедени 
финансиски средства за спроведување на оваа активност362. 

А.4.2.4.8. Почеток: II/2018 — Завршеток: IV/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, не е достапна 

Анализата со препораките за одредување на висината на надоместоците за е‐
услуги е завршена, но сè уште не е усвоена. Со поддршка од програмата ИПА 2012, 
во рамките на проектот „Поддршка на Реформата на јавната администрација и 
зајакнување на капацитетите на МИОА“, се спроведе анализа на правната рамка на 
ЕУ и на најдобрите практики во земјите-членки на Европската Унија, како и анализа 
на националната правна рамка. Од резултатите на оваа анализа произлегуваат 
насоките за нацрт-правниот акт за цените на е-услугите, изготвен во рамките на 
истиот проект363. 

Во Акцискиот план, за реализација на оваа активност предвидени се 83.000.000 денари. 

359 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/130.
360 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/129.
361 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/128.
362 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/127.
363 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/101.
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М 4.2.5 Воведување на центрите „Една 
точка на услуги

А.4.2.5.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: III/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација 

Воспоставувањето на пилот-центарот „Една точка за услуги“ (ЕТУ) е започнат 
со воспоставување на првата канцеларија во февруари 2019 година. Каталогот на 
услуги е заднинска алатка и е тесно поврзан со Националниот портал за е-услуги. 
Податоците за услугите од каталогот, кои се важни за крајните корисници 
(граѓаните), ќе ѝ бидат достапни на јавноста на официјалната страница на 
Националниот портал. Дополнително, МИОА известува дека сè уште не е утврден 
точен датум за пуштање во продукција (објавување) на Националниот портал за 
е-услуги. Предуслов за пуштање во продукција (објавување) на Националниот 
портал на е-услуги за граѓаните е усвојувањето на Законот за електронско 
управување и електронски услуги364.

Оваа активност нема финансиски импликации. 

А.4.2.5.2. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација

Студијата за изводливост на услугите и дефинирањето на минимумот услови 
за воспоставување нови ЕТУ е завршена. 

До овој момент, отворен е само еден центар за услуги, односно „Една точка за 
услуги“, и тоа во главниот град Скопје. Овој центар функционира според концептот 
од првата фаза, односно според принципот на дисперзирани шалтери од десет 
различни институции. Вработените на овие шалтери се назначени од страна на 
самите институции, со цел да се покрие двосменското работење на центарот 
за услуги. Министерството за информатичко општество и администрација има 
назначено две ИТ-лица за поддршка на шалтерските работници и за следење и 
овозможување на непреченото работење на системите. 

Во центарот за услуги во Скопје можат да бидат остварени шеесетина услуги365. 
МИОА сè уште нема воспоставено центри за услуги кои ќе функционираат во 
согласност со концептот од втората фаза, според принципот на „едно шалтерски 

364 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/92 и 08/3-1563/91.
365 Целата листа е дадена во прилог. Во моментов, понудени се услуги кои спаѓаат во надлежност на МВР, 
АВРМ, ФЗО, УЈП, ЦРМ, АКН, ПИОМ и УВМК, а МТВ и МТСП имаат свој информативен шалтер. 
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систем“. Во тек е постапката за склучување договор со компанија за градежно 
уредување и опремување на првите центри за услуги во градовите Охрид, Тетово 
и Куманово. На увид се доставени проекти за ентериерно уредување на овие 
локали.Планирано е уредувањето да биде завршено до крајот на август 2019 
година. Истовремено, се подготвува и проектна документација за трансформација 
на Центарот за услуги во Скопје, со цел истиот да почне да функционира според 
принципот на едношалтерски систем, согласно концептот од втората фаза366.

366 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/87.
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М 4.2.6 Известување на јавноста и на 
администрацијата за услугите

А.4.2.5.4. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Развојот на комуникацискиот план и промоцијата на центрите сè уште не се 
започнати и не е формирана работна група за подготовка на планот за промоција 
на центрите367. 

А.4.2.5.5. Почеток: I/2018 — Завршеток: IV/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација 

Подобрувањето на работењето на кол-центарот (број 15111) е во тек. Кол-
центарот е официјално пуштен во употреба во 2006 година, со активирањето 
на тогашниот портал www.uslugi.gov.mk во рамките на надлежностите на 
Генералниот секретаријат на Владата. Од 2011 година порталот, заедно со кол-
центарот, е во надлежност на МИОА и во моментов го опслужува само еден 
вработен од Министерството, со работна позиција - соработник за стручна и 
аналитичка поддршка на нормативните дејности и управна надлежност со звање 
соработник368.

МИОА известува дека се направени првите чекори за подобрување на работењето 
на кол-центарот, со креирање на нацрт-документ/процедура за подобрување на 
работењето на кол-центарот. Подготовката на самиот план за функционирање, 
промоција и ставање во функција на кол-центарот, во насока на поддршка на 
Националниот портал за е-услуги и центрите за услуги „Една точка за услуги“, ќе 
следува во наредниот период369.

МИОА достави и податоци за бројот на повиците до кол-центарот почнувајќи од 
2011 година, кога порталот преминува во нивна надлежност и истите опфаќаат само 
прашања кои не се повторуваат во текот на еден ден. Бројот на повици по години е 
следниов: во 2011 година - 29 повици; во 2012 година -203 повици; во 2013 година -220 
повици; во 2014 година - 52 повици, во 2015 година - 86 повици, во 2016 година -38 
повици; во 2017 година -10 повици; во 2018 година -7 повици, и во 2019 година -2 повици. 

367 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/86.
368 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/157.
369 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/155.
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Прашањата кои најмногу се повторуваат, а се однесуваат на услугите на граѓаните, се 
од ресорот на Министерството за внатрешни работи и Управата за водење матични 
книги, како и прашањата на граѓаните за услугите во надлежност на МТСП370.

А.4.2.6.1. Почеток: III/2018 — Завршеток: II/2019  
Статус на активноста: не е доставен одговор

МИОА не достави одговор за развој на комуникациски план и за воспоставување 
систем за редовно известување, кој ќе опфати дефинирање на каналите  
за известување. 

370 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/156.
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М.4.2.7 Мерење на задоволството на 
корисниците на услугите

А.4.2.7.1. Почеток: II/2018 — Завршеток: IV/2019  
Статус на активноста: во тек, навремено, не е доставена документација 

Ревизијата на постоечките и развојот на новите инструменти за мерење 
на задоволството на корисниците на услугите (вклучувајќи ги и насоките за 
примена) е во тек.

Во буџетот за 2019 година, МИОА предвидува 150.000 денари на ставката 425 - 
Договорни услуги, потпрограма К6- Стратегија за јавната администрација371.

А.4.2.7.3. Почеток: II/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација 

Програмата за обуки за имплементација на инструментите за мерење на 
задоволството е развиена. Документот беше изработен во рамките на ИПА-
проектот „Поддршка на Министерството за информатичко општество и 
администрација во модернизацијата на јавната администрација“ (Public adminis-
tration reform assistance and strengthening the capacities of MISA EuropeAid/137521/
IH/SER/MK). МИОА не го достави документот бидејќи се уште не е направено 
финално примопредавање372.

371 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/97 и 08/3-1563/96.
372 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/94.
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А.4.2.7.4. Почеток: III/2018 — Завршеток: IV/2022
Статус на активноста: завршена, навремено, доставена е целосна документација

Спроведувањето обуки за вработените во јавниот сектор за имплементација на 
инструментите за мерење на задоволството е завршено. Во 2018 година беше 
организирана една обука за мерење на задоволството и управување со квалитетот 
во институциите од јавниот сектор, на која присуствуваа 30 учесници373. Оваа обука 
беше спроведена во рамките на ИПА-проектот „Поддршка на Министерството 
за информатичко општество и администрација во модернизацијата на јавната 
администрација“ (Public administration reform assistance and strenghtening the ca-
pacities of MISA EuropeAid/137521/IH/SER/MK; Contract no: 12-6336/1)374.

373 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/141.
374 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/142.
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М.4.3.1 Зголемување на бројот на 
високософистицирани е-услуги 
достапни на едно место 

А.4.3.1.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Анализата на е‐услугите кои се развиени и кои треба да се интегрираат во 
порталот, оние кои треба да се надградат на повисоко ниво и оние кои треба да 
се развијат, не е изработена до овој момент375. 

А.4.3.1.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: III/2018  
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација 

Усогласувањето на законската рамка за Националниот портал и е‐услугите 
со препораките од А.4.2.4.7 е спроведено. 

МИОА известува дека се преземени следниве мерки за усогласување на 
националната рамка, односно закажана е седница на Собранието, каде што 
Законот за електоронско управување и електронски услуги е во второ читање376 
и усвоени се изменување и дополнување на Законот за електронско управување, 
како доказ за преземените мерки за усогласување на законската рамка за 
дигитализирање на процесите и приклучување на Интероперабилност - 2/2019377. 

А.4.3.1.3. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација 

Усогласувањето на Законот за електронско управување со потребите на 
Националниот портал е завршено. Во мај 2018 е усвоен Законот за измени 
и дополнувања на Законот за електронско управување, додека во април 2019 
е усвоен Законот за електоронско управување и електронски услуги, со кој 
престанува да важи претходното законско решение. 

375 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/109.
376 Собранието го усвојува Законот на 24.2.2019. Повеќе информации се достапни на следниот линк:  
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=bcae433f-fae4-494b-a8e7-dcb8a0861588
377 Министерство за информатичко општество и администрација. Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/117. 
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А.4.3.1.4. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Не е започнат развој на нови или надградба на постоечките е‐услуги, затоа 
што Националниот портал е-услуги сè уште не е пуштен во продукција, па во овој 
момент не може да се зборува за надградени услуги.378

Меѓутоа МИОА известува дека се анализирани и рангирани околу 30 услуги, во 
однос на два фактори: привлечноста за корисниците (фреквенција на користење) 
и изводливост на е-услугата. Дел од услугите кои ќе бидат овозможени на 
Националниот портал на е-услуги ќе бидат нови услуги, а дел ќе бидат услуги кои 
институциите веќе ги нудат на своите веб-страници.

А.4.3.1.5. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018  
Статус на активноста: во тек, доцни, доставена е делумна документација

Развојот на Националниот портал (според „животни настани“) е во тек. 
МИОА информира дека концептуалното решение на Националниот портал на 
е-услуги од правен, технички и од организациски аспект е содржана во Предлог-
законот за електронско управување и електронски услуги (објавен на ЕНЕР, 
на 14.4.2018 година). По завршувањето на јавните консултации, беа направени 
потребните измени во законот поради потребата од усогласување на законската 
рамка со потребите на порталот за е-услуги. Предлог-текстот беше консултиран 
и со надлежните Директорати на Европската комисија и е добиено мислење 
дека предлог-законот е јасен, со добар квалитет и соодветно интегриран и 
хармонизиран со eIDAS-регулативата. Во рамките на ИПА 2012 е направена 
комплетна анализа од технички аспект. МИОА известува дека проектот е сè уште 
во фаза на реализација и документите што се резултат на овие анализи не можат 
да се споделат, затоа што не се финални379.

Националниот портал е во завршна фаза и е развиен конзорциум на изведувачи во 
рамките на ИПА 2012. Порталот сè уште не е пуштен во употреба и сè уште нема датум 
за неговата промоција. Според МИОА, еден од предусловите е усвојување на Законот 
за електронско управување и електронски услуги. Пребарувањето на услугите 
на националниот портал, меѓу другото, ќе биде овозможено и по животни настани: 
вработување, домување и живеалиште, брак/развод, новороденче, пензионирање, 
смртен случај и др. Националниот портал ќе биде достапен на uslugi.gov.mk380.

378 Министерство за информатичко општество и администрација. Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/108, 08/3-1563/107.
379 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/106
380 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/105
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А.4.3.1.6. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018    
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Според МИОА, сè уште не е одлучено за датумот на промоција на порталот381. 

381 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1563/104.
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М 4.3.2. Воведување електронски 
идентитет за користење е-услуги 

А.4.3.2.1. Почеток: I/2018 — Завршеток: III/2018    
Статус на активност: завршена, доцни, доставена е делумна документација 

Развојот на патоказ за транспонирање на eIDAS-директивата е завршен. Истиот 
се спроведе со поддршка на програмата ИПА 2013, во рамките на проектот „Поддршка 
на Реформата на јавната администрација и зајакнување на капацитетите на 
Министерството за информатичко општество и администрација“ (EuropeAid/137521/
IH/SET/MK), при што се изработи патоказ за имплементација на еIDAS-регулативата 
и актите за спроведување (во однос на технолошките аспекти). МИОА извести дека 
не е во можност да го сподели документот, бидејќи сè уште не е направено финално 
примопредавање382.

На прашањето кога се очекува да се усвои Законот за електронски документи, 
електронска идентификација и доверливи услуги, согласно активностите предвидени 
во Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-
2022, МИОА не достави одговор383. 

А.4.3.2.2. Почеток: II/2018 — Завршеток: IV/2018  
Статус на активноста: не е започната, доцни 

Анализата и студијата на изводливост за национално решение [национален CA 
vs. комерцијални издавачи, модели за мобилна идентификација, електронска лична 
карта, прифаќање на постоечките методи за електронска идентификација, како 
ЕЗК, со препораки за ЅЅО (Single Sign On) решение] сè уште не се изработени и сè 
уште не е обезбедена финансиска поддрша за спроведување на оваа активност384. 

382 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 8/3-1563/123.
383 Собранието го усвојува Законот на 14.3.2019. Повеќе информации се достапни на следниот линк: 
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=5b9c90d8-11de-4705-9f4e-b7d044e85968
384 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-1563/122 и 08/3-1563/121 .
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М 4.3.3. Дигитализирање на регистрите 
за давање услуги 

А.4.3.3.1. Почеток: II/2018 — Завршеток: VI/2018
Статус на активноста: не е доставен одговор 

Не е доставена информација за активноста идентификација на клучните 
регистри кои не се во дигитална форма и нивната приоритизација. 

A.4. 3.3.2. Почеток: III/2018 — Завршеток: VI/2020
Статус на активноста: не е доставен одговор 

Не е доставена информација за активноста дигитализација на регистрите, 
согласно Стандардите за квалитет на податоците. 

А.4.3.3.3. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација 

Развојот на Централен електронски регистар на населението е завршен. 
Во Првиот извештај, МИОА извести дека е направена анализа од страна на 
странски и домашни експерти, како дел од активностите во рамки на Компонента 
1 од проектот EuropeAid/137521/IH/SER/MK.385 За изработка на анализата за 
развој на централен електронски регистар на населението беше ангажиран 
тим од експерти, предводен од Васко Кроневски, а како краткорочни експерти 
беа ангажирани: Игор Андоновски, Јане Јовановски, Елена Станоевска, Весна 
Џутевска, Диња Елит, Љупчо Јовановски, Никола Ордевски, Матеа Недкова и 
Слободан Ставревски.386 

385 Министерство за информатичко општество и администрација Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр.08/3-2380/2. 
386 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-4462/2.
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А.4.3.3.4. Почеток: I/2018 — Завршеток: II/2018 
Статус на активноста: завршена, доцни, доставена е целосна документација 

Завршено е законското регулирање на Централниот електронски регистар на 
население. Во октомври 2017 година е формирана работна група за подготовка на 
нацрт-закон за централен електронски регистар на населението и нацрт-закон за 
електронски услуги, во која учествуваат 14 претставници од различни институции. 
Во оваа работна група не се вклучени претставници од граѓанскиот сектор 387. 

На 123-тата редовна седница, Владата го утврди текстот на Предлог-законот за 
Централен регистар на населението388389. 

387 Министерство за информатичко општество и администрација, Одговор на барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр. 08/3-2381/2.
388 Влада, Записник од 123-та седница, Точка 27 (25.2.2019). Записникот е достапен на следниот линк:  
https://vlada.mk/file/42929/download?token=FqNoiXpp
389 Собранието го усвојува Законот на 24.4.2019. Повеќе информации се достапни на следниот линк: 
https://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=3df48506-c386-432a-9ea0-22a005f0644d
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Најголем дел, односно 34 %, од активностите за кои е предвидено да започнат 
во 2018 година се завршени, 32 % од активностите се во тек, 25 % не се воопшто 
започнати, за 6 % од активностите органот сам одлучил дека нема да ја спроведе 
активноста, додека за 3 % од активностите нема доволно податоци според кои 
независно ќе се утврди статусот.

Од вкупниот број анализирани активности, кај 66 % реализацијата доцни. Овој висок 
процент делумно се должи на оние активности чијашто имплементација сè уште 
не е започната, како и кај оние активности кои се веќе реализирани (завршуваат 
подоцна од предвиденото, согласно Акцискиот план, но сепак во текот на 2018 
година) или кој оние кои се во тек (дел од нив треба да бидат завршени, а не се). 
Од завршените активности, 49 % не биле завршени во пропишаниот рок, а 77 % од 
активностите кои се во тек, веќе требало да бидат реализирани. 

Во првата приоритетна област е забележано доцнење во најголем обем, односно 
кај 70 % од активностите, имплементацијата не е во согласност со предвидената 
динамика од Акцискиот план. Во четвртата приоритетна област се забележува 
доцнење кај 67% од активностите, во третата приоритетна област кај 63% од 
активностите и во втората приоритетна област кај 40% од активностите.

За 45 % од активностите е доставена целосна документација (што е пораст во 
однос на претходно евидентираните 32 %). Но она што загрижува е зголемениот 
број барања за пристап до информации од јавен карактер, кои остануваат 
неодговорени во законски пропишаниот рок. Од претходно евидентираните 4 
% неодговорени барања, во овој извештаен период процентот на барања кои се 
неодговорени во законски пропишаниот рок се искачува на 19 % (од вкупниот 
број на поднесени барања). Дополнително, одредени институции, иако доставија 
одговор на барањата за слободен пристап, истото го направија со задоцнување 
во однос на законски пропишаниот рок.

На индивидуално ниво, се забележува значително подобрување на 
транспарентноста на Генералниот секретаријат на Владата, во споредба со 
Првиот извештај. Освен одговор во законскиот рок, доставената придружна 
документација е значително поквалитетна и содржи информации кои се 
суштински за анализата.

Се забележува значителен напредок во проактивната транспарентност. Голем 
дел од анализите и дел од основните акти (како решенијата за формирање совет, 
секретаријат, тим или номинираните контакт-лица) се објавени на страницата на 
Министерство за информатичко општество и администрација, во посебна секција 
намената за реформата на јавната администрација.

Институциите кои учествуваат во спроведување на активностите, но не се водечки 
органи, во голема мера ги одговараат барањата за пристап до информации од 
јавен карактер, а не ги препраќаат (пракса евидентирана во Првиот извештај). 

Од друга страна пак, мнозинството од одговори беа негативни, односно 
институциите не учествуваат во активностите за кои е предвидено нивно учество 
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согласно Акцискиот план. Па така, дилемата е дали институциите кои се засегнати од 
реализација на поединечни активности се несоодветно дефинирани во Акцискиот 
план или пак се несоодветно информирани и вклучени во реализацијата. 

Дел од институциите, не ги разликуваат активностите од Акцискиот план и даваат 
несоодветни или пак генерички одговори.

Во Акцискиот план е предвидено спроведување на анализа за одредена 
проблематика, често како предуслов за измена на регулатива. Во неколку 
случаи, измена или усвојување на регулатива претходи на анализа, спротивно на 
секвенционирањето предвидено во Акцискиот план. 

Во одредени случаи, институциите доставуваат информација дека анализата 
која е предвидена согласно Акцискиот план е реализирана, и притоа како доказ 
за спроведената анализа ја доставуваат проценката за влијание на регулатива. 
Поистоветувањето на аналитичките активности предвидени со Акцискиот план 
со проценката на влијание на регулатива е проблематично од две причини: (1) 
ПВР е задолжителна обврска, и нема потреба да се наведува во реформски 
акциски план (2) доколку авторот на Стратегијата, кога предвидел спроведување 
на анализа, ја имал на ум проценката на влијание на регулатива, тогаш истиот ќе 
користел попрецизен термин (ПВР како специфичен тип на анализа).

Друг проблем од слична природа е што Информацијата како акт усвоен од Владата, 
од страна на институциите се претставува како анализа, предлог- регулатива 
и усвоен пропис. Според секвенционирањето во Акцискиот план, станува збор 
за 3 различни активности, кои Генералниот секретаријат ги претставува како 
завршени, со подготовка на една информација за спроведена анализа.

Согласно достапните информации, обезбедени се средства за 41% од активностите 
кои се реализираат во текот на 2018 година, а за чија реализација е потребна 
финансиска поддршка. Авторите не беа во можност да утврдат дали обезбедните 
средства се во висина на антиципраните трошоци во Акцискиот план. Во овој 
извештаен период, не беа доставени на увид донаторски договори. 

Дел од аналитичките активности се спроведени без финаниска поддршка, иако 
во Акцискиот план се предвидени средства од донатор.

Европската Унија се очекува да биде најголем донатор за активностите од 
Акцискиот план кои се спроведуваат во овој извештаен период, односно од 
Европската Унија се очекува да обезбеди 58% од средствата кои се потребни, 
државата 39 %, а остатокот е на товар на други донатори.





16. Препораки 
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Врз основа на наодите од оваа анализа, авторите ги даваат следните препораки:

• Имплементацијата на активностите да се придржува до предвидените 
рокови во самиот Акциски план;

• Унапредување на учествотото и информираноста на институциите кои не се 
водечки институции во реализација на активностите, а се предвидени како 
учесници согласно Акцискиот план;

• Унапредување на интерната дисеминација на информации во самите институции, 
за да се намали ризикот од давање неконсистентни и конфликтни информации;

• Продолжување со практиката на проактивна транспарентност и периодично 
известување за спроведување на Акцискиот план од страна на МИОА;

• Предвидените анализи во Акцискиот план имаат за цел да утврдат и 
анализираат одредени состојби, да укажат кои се причините за и последиците 
од констатираните состојби, но и да дадат насоки за нивно надминување, а 
со усвојување, измена или дополнување на законските и подзаконските акти 
да се операционализираат овие решенија. Па така, потребно е доследно 
следење на секвенционирањето на активностите, односно аналитичките 
активности да претходат на усвојување на регулатива;

• Појаснување на терминот „анализа“ како активност од Акцискиот план. 
Доколку авторот го прифаќа разбирањето на институциите, односно кога се 
очекува законска измена, под анализа се подразбира изработка на проценка 
на влијание на регулатива, препораката е да се отстрани активноста од 
Акцискиот план, затоа што таа е обврска која постои за институциите 
независно од Акцискиот план или барем да се измени јазикот за да не 
предизвикува недоразбирање. Доколку намерата на авторот е пак да креира 
обврска за изработка на анализа која е различна од проценката на влијание 
на регулативата, тогаш да се појаснат обврските за институциите носители на 
аналитичките активности;

• По усвојување на одредена анализа, како што е и веќе предвидено 
во Акцискиот план, потребно е да се превземат навремени мерки за 
операционализирање на решенијата во вид на законски или подзаконски 
акти и нивна доследна имплементација;

• Обезбедување на финансиска поддршка за реализација на Акцискиот план, преку 
алоцирање на буџетски средства и преку наоѓање на донаторска поддршка;

• Разгледување на можноста за ревизија на Акцискиот план поради: ситуации 
во кои институции сами одлучуваат дека одредена активност нема потреба 
да се спроведе; несоодветно дефинирање на дел од институциите кои се 
очекува да учествуваат во рализација на одредени активности; несоодветно 
планирање на буџетот.





Проектот е финансиран од Европската Унија


