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1. Резиме
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Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

Вториот извештај за степенот на имплементацијата на Стратегијата 
за реформа на јавната администрација 2018-2022  и Акцискиот план 
има за цел да истражи дел од неформалните аспекти кои влијаат врз 
политичкиот процес, во случајов имплементацијата на Стратегијата за 
реформа на јавната администрација 2018 – 2022. Поконкретно, анализата 
ја истражува разликата во концепциското разбирање на реформата 
на јавната администрација; функционалноста на инфраструктурата за 
имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација, 
како и механизмите што стојат на располагање при неисполнувањето 
на обврските предвидени во Стратегијата; ризикот од преклопување на 
мандатите на институциите, но и стратешките документи; употребата 
на надворешна експертиза за реализација на аналитичките активности; 
оправданоста на финансиското планирање, и учеството на граѓаните и на 
граѓанското општество во спроведувањето на Стратегијата.

Анализата го опфаќа периодот февруари - декември 2018 година. За 
потребите на истата беа користени методи за прибирање квалитативни 
податоци, интервју и прашалник. 

Во последниот дел, авторите даваат преглед на заклучоци, врз основа на 
анализираниот материјал, како и препораки насочени кон надлежните 
институции, а кои имаат за цел да го унапредат спроведувањето на 
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022  и 
Акцискиот план.



2. Контекст
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Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

По повеќе од две години непостоење на стратешка рамка, Стратегијата 
за реформа на јавната администрација 2018-2022 и Акцискиот план 
конечно се усвоени во февруари 2018 година, од страна на Владата на 
Северна Македонија1. Во текот на првата година од имплементацијата на 
Стратегијата се случија значителни политички настани кои индиректно 
влијаеја врз истата. По потпишувањето на Преспанскиот договор, следеше 
реферeндум, па ратификација на Договорот во Собранието и усвојувањето 
на уставните амандмани, со што македонската страна ги исполни обврските 
од Договорот со кој конечно се решава спорот за името. Уставните 
измени беа проследени со серија контроверзни одлуки на кои реагираше 
граѓанското општество2. Решавањето на спорот со Грција, пак, го поврати 
ентузијазмот за можното одмрзнување на процесот на евроинтеграции, но 
и го зголеми притисокот врз институциите за спроведување на реформите, 
како одговор на забелешките што ги нотираше Европската Унија во 
извештаите за напредокот на државата, како и во извештаите на Прибе. 

Реформата на јавната администрација е една од клучните секторски 
реформи што треба да ги спроведе државата како предуслов за евентуално 
отпочнување на преговорите. Стратегијата е обид системски, плански и 
навремено да се адресираат проблемите во јавната администрација. Па 
така, целта на овој мониторинг е да се даде независен и објективен преглед 
за напредокот на реформата на јавната администрација, базиран на докази. 
За активностите спроведени во периодот февруари – јуни 2018 година, 
Фондацијата Отворено општество – Македонија и Евротинк – Центарот 
за европски стратегии, го подготвија Првиот извештај за степенот на 
имплементацијата на Стратегијата за реформа на јавната администрација 
2018-2022  и Акцискиот план3. Овој втор извештај се однесува на периодот 
февруари – декември 2018.

1 Влада, Записник од педесет и петтата седница на Владата, одржана на 27.2.2018 година (2018). Достапно на: 
http://vlada.mk/file/29052/download?token=XGfyn494  [пристапено на 20.5.2019].
2 Група граѓански организации, НЕ ВО НАШЕ ИМЕ!, Реакција по повод Предлог-законот за изменување и 
дополнување на Кривичниот законик (Соопштение) 28.12.2018. Достапно на: http://fosm.mk/mk/Home/NewsAn-
dActivity?newsID=12663&catID=7&pageIndex=6&month=0&year=0&additionalID=0
3 Мирчевска М., Јусуфи А., Даниловска Д., Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за 
реформа на јавната администрација 2018-2022 година (2018), Фондација Отворено општество – Македонија. 
Достапен на: http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf 

http://vlada.mk/file/29052/download?token=XGfyn494
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=12663&catID=7&pageIndex=6&month=0&year=0&additionalID=0
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=12663&catID=7&pageIndex=6&month=0&year=0&additionalID=0
http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf


3. Цел на анализата
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Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

Со користење на различни методи за прибирање квалитативни и 
квантитативни податоци, оваа анализа се обидува да истражи дел од 
неформалните аспекти кои влијаат врз политичкиот процес, во случајов 
имплементацијата на Стратегијата за реформа на јавната администрација 
2018 – 2022, во која е систематизирана секторска реформа, хоризонтална 
во својата природа. 

Поконкретно, анализата ја истражува разликата во концепциското 
разбирање на реформата на јавната администрација; функционалноста 
на инфраструктурата за имплементација на Стратегијата за реформа 
на јавната администрација (Советот, Секретаријатот, Тимот за реформа 
во Министерството за информатичко општество и контакт-точките 
во институциите), како и механизмите што стојат на располагање при 
неисполнувањето на обврските предвидени во Стратегијата; ризикот од 
преклопување на мандатите на институциите, но и стратешките документи; 
употребата на надворешна експертиза за реализација на аналитичките 
активности; оправданоста на финансиското планирање, и учеството на 
граѓаните и на граѓанското општество во спроведувањето на Стратегијата. 



4. Методологија



12

Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

Анализата го опфаќа периодот февруари – декември 2018 година. За 
потребите на истата беа користени методи за прибирање квалитативни 
податоци, интервју и прашалник. Беа спроведени вкупно 5 интервјуа со 
претставници од Секретаријатот за реформа на јавната администрација и 
со претставници од Тимот на Министерството за информатичко општество 
и администрација задолжен за реформа на јавната администрација, 
додека на контакт-лицата назначени од институциите кои учествуваат во 
имплементација и на граѓанските организации по електронски пат им беа 
доставени два различни прашалника. 

Интервјуата се спроведени во периодот јануари – март 2019 година, а во 
текот на месец март прашалникот за контакт-лицата,  како и прашалникот 
на граѓанските организации. 

Освен примарните извори, во оваа анализа се користат и секундарни 
извори, како што се податоците од истражувањето ЕвроМетар, кое ги мери 
перцепциите и ставовите на граѓаните во однос на реформата на јавната 
администрација. Еврометарот е спроведен со телефонска анкета, од 
страна на М-проспект, во периодот февруари-март, на репрезентативен 
примерок од 1.202 испитаници, со маргина на грешка +/- 2,83%. 
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февруари - декември 2018 година

4.1. Предизвици при спроведување 
на интервјуата

Волјата за транспарентност и отчетност, меѓу другото може да се оцени 
и преку подготвеноста на институциите да соработуваат со граѓанските 
организации во подготовката на анализите кои имаат за цел критички да 
ја оценат нивната работа. Во текот на спроведувањето на оваа анализа, 
тимот имаше различни искуства со различни институции.  

За спроведување интервју им беше пристапено на дел од членовите на 
Секретаријатот. Негативен одговор беше добиен од претставникот на 
Министерството за финансии, кој во пишан допис го посочи следново: 

„Министерството за финансии во овој период се јавува како носител на 
само една активност, која сè уште не е отпочната со реализација, и немам 
повеќе информации од  она што е содржано во извештаите на МИОА. Ви 
благодарам за поканата, во некоја друга пригода.”4

И по укажувањата на истражувачкиот тим на тоа дека прашањата нема 
да бидат фокусирани на конкретни активности од Акцискиот план, туку 
на раководењето со целокупниот процес, што е дел од надлежностите на 
Секретаријатот, претставникот на Министерството за финансии не даде 
согласност за спроведување на интервјуто. 

Она што дополнително загрижува е отсуството на соработка и од страна на 
претставниците на Генералниот секретаријат во Владата, проблем кој беше 
евидентиран и во нашиот Прв извештај за степенот на имплементација на 
Стратегијата за реформа на јавната администрација5. И покрај неколку 
покани доставени по електронски пат и телефонски јавувања, лицето 
номинирано во Секретаријатот за реформа на јавната администрација не 
одговори позитивно на поканата.  

За поздравување е волјата за соработка од страна на Министерството за 
информатичко општество и администрација, Секретаријатот за европски 
прашања и едно министерство, кои навремено и позитивно се изјаснија на 

4 Електронски допис од Министерство на финансии до проектниот тим на 14.9.2019. 
5 Види Прв извештај (н3)
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Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

барањето за учеството во истражувањето. По барање на истражувачкиот 
тим6, заменик-министерот кој раководи со Секретаријатот за реформа на 
јавната администрација, на една од средбите7 како позитивен пример за 
соработка ја потенцираше важноста на учеството на претставниците на 
државните институции во активностите на граѓанските организации. 

Во анализата, изјавите на испитаниците се прочистени заради поголема 
јасност и овозможување анонимност. 

6 Електронски допис доставен на 14.2.2019 од проектниот тим до заменик-министерот за информатичко 
општество и администрација и претседавач на Секретаријатот за реформа на јавната администрација 
Александар  Бајдевски. 
7 Секретаријат за реформа на јавната администрација, Записник од четвртата средба на: Точка 4, одржана 
на 22.2.2019. Достапен на: http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/zapisnik_od_chetvrta_sedni-
ca_srja.pdf

http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/zapisnik_od_chetvrta_sednica_srja.pdf
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/zapisnik_od_chetvrta_sednica_srja.pdf
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февруари - декември 2018 година

4.2. Предизвици при спроведувањето 
на прашалникот за контакт-лицата од 
институциите задолжени за реформа на 
јавната администрација  

Листата на контакт-лицата од институциите кои се задолжени за реформа 
на јавната администрација е јавно објавена на веб-страницата на 
Министерството за информатичко општество и администрација8. 

Врз основа на верзијата од март 2019 година, исконтактирани се 23 контакт-
лица, а одговор е добиен од 13 лица. Кај оние институции каде што во тој 
момент немаше јавно објавено контакт-лице, преку комуникација со лицата 
задолжени за пристап до информациите од јавен карактер беше најдено 
соодветното лице задолжено за реформа на јавната администрација. 

Во една институција, која не е претставена во Секретаријатот, а за која тимот 
сметаше дека има значајна улога во реформата, беше исконтактирано 
лице со цел да биде интервјуирано, а не да пополни прашалник. Лицето, 
иако номинирано9, во телефонски разговор го информираше проектниот 
тим дека не е информирано за тоа дека е сè уште одговорно за таа задача, 
по што не даде согласност да даде интервју. 

8 Министерство за информатичко општество и администрација, Контакт-точки за реформа на јавната 
администрација од институциите. Достапно на: http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/
rja_nominacii.pdf
9 Електронски допис од надлежната институција доставен до проектниот тим на 19.2.2019.

http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/rja_nominacii.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/rja_nominacii.pdf


4.3. Предизвици при спроведувањето на 
прашалникот за граѓанските организации  

Популација или целна група во истражувањето се граѓанските 
организации регистрирани според Законот за здруженијата и фондациите. 
Со цел да се постигне поголем опфат на активни граѓански организации, 
а со тоа и поголема  репрезентативност на примерокот, прашалникот (во 
електронска форма) е дистрибуиран  до  граѓанските  организации.  Оттука,  
ова истражување се базира на таргетиран примерок. Примерокот беше 
пречистен, односно беа елиминирани одговорите што не беа доставени 
во име на регистрираните здруженија и фондации. 

Прашалникот го одговорија 69 граѓански организации. 



5. Наоди
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Наодите се претставени преку клучни индикатори околу кои се сумирани 
собраните квантитативни и квалитативни податоци.

5.1. Разлики околу концепциското 
разбирање на реформата на јавната 
администрација 

Од една страна, граѓаните во континуитет негативно ја оценуваат 
реформата на јавната администрација. Според податоците од годишното 
истражување ЕвроМетар со кое се мерат ставови за и искуства на граѓаните 
со  јавната администрација10, во 2017 година, 43,5 % од граѓаните работата 
на јавната администрација ја оцениле како лоша, додека во 2019 година тој 
процент расте до 44,4 %. За илустрација, во 2017 година работата на јавната 
администрација како добра ја оцениле 18,1 % од испитаниците, додека во 
2019 година процентот паѓа до 16,4 %. 

Меѓутоа, во 2018 година конечно се донесени Стратегијата за реформа на 
јавната администрација 2018-2022 и Акцискиот план, во кои е дефинирана 
реформата што треба да следува. Степенот на имплементација во 
првата половина на 2018 е релативно добар, односно активностите се 
спроведуваат навремено11. Меѓутоа, овој напредок не е отсликан во ставот 
на јавноста. 

Помеѓу испитаниците кои се дел од различните тела што учествуваат во 
спроведувањето на Стратегијата, речиси постои консензус во врска со тоа 
дека граѓаните и администрацијата, кога го користат терминот „реформа 
на јавната администрација“,  поимот не го разбираат на ист начин. Тие 
сметаат дека граѓаните ги интересира претежно квалитетот на јавната 
услуга, додека Стратегијата опфаќа и други политики кои не се нужно 
директно поврзани со унапредувањето на услугите. 

10 Фондација Отворено општество – Македонија и Евротинк- Центар за европски стратегии, Анкетно 
истражување ЕвроМетар 2019: Ставови на граѓаните за работата на јавната администрација (2019). Достапно на: 
http://www.fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=12737&catID=7
11 Види Прв извештај (н3)

http://www.fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=12737&catID=7
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Според еден од испитаниците: 

„Мислам дека кога го слушаат зборот или го толкуваат поимот „јавна администрација“ 
граѓаните очекуваат реформи во јавниот сектор кои најмногу ги засегаат нив како 
граѓани, односно услугите, примарните услуги и сите други услуги што претставуваат 
јавен интерес и јавно добро, а кои тие треба да ги добијат преку институциите на 
системот. Тука пред сè мислам на услугите кои му се потребни на секој граѓанин  ̶ 
здравствените или образовните. 

Е сега, ако го погледнеме она што го работиме преку Стратегијата, всушност се 
работи за подобрување на процедурите, на процесите внатре, на унапредување 
на капацитетите на администрацијата и пред се на прашањето на деполитизација. 
Значи, се добива впечаток дека се работи на подобрување на она што значи јадро или 
носечки столб на промените, а помалку кон она што граѓаните го перцепираат како 
реформа на јавна администрација.”12

Според друг испитаник: 

„Фактички, ние постоиме за да обезбедиме услуга за граѓаните. Значи, (тие) очекуваат 
некои промени што ќе бидат во нивен интерес, со цел побрзо и поедноставно да ги 
остварат своите права, меѓутоа  ̶ за жал  ̶ секој пат тоа не е возможно.”13 

Околу концептуалното разбирање на поимот, еден од испитаниците појасни: 

„Перцепцијата за тоа што е реформа на јавната администрација е многу нецелосна 
за граѓаните, односно самиот поим реформа на јавната администрација е многу 
апстрактен. Тоа е нешто слично како кога ќе кажеме, на пример, демократизација 
или некој таков општ процес, и тој долго време како поим фигурира на просторот, па 
сите некако инертно го користат и го прифаќаат, а всушност разбирањето не е докрај 
идентично кај сите, ниту пак е целосно”.14

Освен квалитетот на услугите, според овој испитаник, реформата на 
јавната администрација граѓаните ја поврзуваат и со големината на јавниот 
сектор. Тој вели: 

„Не мислам дека постои свесност за хоризонталноста на процесот и, некако, сè повеќе 
добивам впечаток дека кога ќе се каже реформа на јавна администрација, веднаш се 
алудира на тоа колкав е јавниот сектор или колку луѓе има вработено“. 

12 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
13 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
14 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
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Заклучок: Поради различното разбирање и очекување од процесот на реформа 
на јавната администрација, можно е оценката за напредокот на државните 
институции, граѓанските организации, меѓународните институции и граѓаните 
да се разликува. Наспроти разбирањето на јавните службеници, сепак граѓаните 
успехот на реформата на јавната администрација не го оценуваат само преку 
квалитетот на јавните услуги, туку можно е врз нивната перцепција да влијаат и 
други фактори. 

Препорака: Да се истражи подобро начинот на кој граѓаните ја оценуваат 
реформата на јавната администрација.  

Меѓутоа, претпоставката на испитаниците дека ставот на граѓаните за 
реформата на јавната администрација е формиран единствено врз основа 
на нивното искуство со услугите, е можеби неоправдано поедноставување на 
комплексниот однос меѓу граѓанинот и државата, а со тоа и очекувањата на 
граѓанинот од јавната администрација. 

На пример, граѓаните сè поретко се соочуваат со проблем при користењето 
на јавните услуги, а сепак се зголемува процентот на граѓани кои работата на 
јавната администрација ја оценуваат како лоша.  Па така, според годишното 
истражување ЕвроМетар, додека во 2017 година 50,4 % од испитаниците 
изјавиле дека не наишле на проблем при користење на услуга, процентот 
на лица кои не наишле на проблем во 2019 година се зголемува на 54,5 %. 
Во истиот временски интервал, процентот на граѓани кои работата на 
јавната администрација ја оценуваат како лоша се зголемува (43,5 % од 
граѓаните работата на јавната администрација ја оцениле како лоша, 
додека во 2019 година тој процент расте до 44,4 %.). Ако претпоставката на 
испитаниците е точна, тогаш со зголемување на задоволството од услугата 
(во случајот, немање проблем при користење на услуга) треба да се намали 
незадоволството од квалитетот на работата на јавната администрација, што 
овде не е случај. Едно од објаснувањата е дека, едноставно, при оценувањето 
на квалитетот на јавната администрација, граѓаните не го земаат предвид 
само квалитетот на јавната услуга што ја користат, туку и други фактори 
(на пример, корупцијата, злоупотребата на државните ресурси за лични 
потреби, како партиски и семејни вработувања, неодговорното однесување 
кон државните ресурси и сл.). 
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5.2. Функционалноста на 
институционалната поставеност за 
спроведување и следење на Стратегијата 
и на Акцискиот план 

Во овој дел, се анализира начинот на функционирање на четирите 
структурни форми за раководење, следење и имплементација на 
Стратегијата: Советот за реформа на јавната администрација кој е задолжен 
за координација на реформата на политичко ниво, Секретаријатот 
за реформа на јавната администрација, кое како тело дава стручна и 
техничка помош на Советот, Тимот за реформа на јавната администрација 
во Министерството за информатичко општество и администрација, кој ја 
следи и координира имплементацијата на Акцискиот план и контакт-лицата 
за реформа на јавната администрација во институциите кои се водечки 
или учествуваат во имплементацијата на Стратегијата, кои посредуваат во 
соработката и координацијата помеѓу структурите во своите организации 
и во соодветниот ресор, и Тимот15. 

5.2.1. Совет за реформа на јавната администрација

Советот за реформа на јавната администрација, како тело, е одговорен за 
координација на целокупниот процес на реформа на јавната администрација 
на политичко ниво. Политичкото лидерство на Советот е кај претседателот 
на Владата на РМ, кој е воедно и претседател. Советот има 12 членови од 
редот на највисоките раководни функции во институциите кои се директно 
засегнати од имплементацијата на реформата16. 

15 Повеќе информации за правните акти со кои се воспоставени телата, структурата, и надлежностите може 
да најдете стр. 18-21 http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_
web.pdf
16 Влада на РМ, Решение број 24-8582/1 за формирање Совет за реформа на јавната администрација, објавено 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/17 од 19.12.2017 

http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
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5.2.2. Динамика на состанување 
Од основањето до декември 2018 година, Советот за реформа на 
јавната администрација има одржано 4 средби17. Согласно Стратегијата, 
предвидено е Советот да заседава двапати  годишно18. 

Испитаниците беа запрашани да ја искоментираат динамиката за 
состанување на Советот за реформа на јавната администрација, во 
споредба со Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за 
реформа на правосудниот сектор (2017 - 2022), кој до февруари 2019 има 
одржано 10 средби19. 

Испитаниците беа согласни дека, генерално, не треба да се споредуваат 
двата совета, како и дека поголемата динамика на состанување не значи 
секогаш поголема ефикасност на телото. 

Еден од испитаниците изјави: 

„Не би го споредувала Советот за реформа на јавната администрација со Советот за 
реформа на правосудството, иако мислам дека квантитетот наспрема квалитетот е 
интересно прашање.“20

Друг испитаник, пак, објаснува: 

„Не мислам дека разликата се должи на значајноста или на различното разбирање 
за тоа што значи Советот за правосудство наспроти Советот за реформа на јавната 
администрација, имајќи предвид дека и во двата совета лидерска улога има премиерот. 
Moжеби станува збор за различен пристап или за поширок опфат на таа реформа за 
којашто било одлучено дека ќе биде потребно да има малку поширок консултативен 
процес додека се случува. Значи, има претставници на правосудни органи, на јавни 
обвинителства, на судови, на Академијата за судии и јавни обвинители. Ние, пак, 
овде имаме еден малку потесен состав исклучиво од министри, претставници на 
ЗЕЛС, претставник од Агенцијата за администрација, значи, условно речено, една 
покомпактна структура, доминантно со репрезенти на извршната власт. Дополнително, 
одлуките што се носат или информациите што поминуваат во Советот, а значат прогрес 
на активностите од Стратегијата, се дел и од седниците на Владата, што пак не е случај 
со активностите што влегуваат во рамките на реформата на правосудството поради 
јасно определената уставна  поделба на власта.“ 21

17 Седниците се одржани на 19.12.2017, 2.2.2018, 10.9.2018, 20.11.2018. Записник од третата средба е јавно достапен 
на: http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103 
18 Влада, Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 и Акциски план (2018), стр. 58. Достапна 
на: http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2103
19 Влада, Десетта седница на Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформа на 
правосудниот сектор (2017-2022), усвоен годишниот Извештај за степенот на реализација на мерките и 
активностите предвидени со Акцискиот план (Соопштение) 6.2.2019. Достапно на: https://vlada.mk/node/16698
20 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
21 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 

http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103
http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2103
https://vlada.mk/node/16698
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Понатаму, на иста линија, но со дополнително објаснување, друг испитаник 
изјавува: „Не е. За мене не е. Советот може да се состане двапати во 
годината и тоа да биде сосема доволно, доколку реформите се одвиваат на 
оперативно ниво коректно, со добра динамика. Дополнително, и Владата 
која е во постојано заседавање, има свои механизми. Во вторник има 
седница на Влада, секој петок има состаноци на комисиите на министрите, 
а секоја среда генерален колегиум. Значи, тоа е циклус што постојано се 
врти и тој циклус ги поставува овие прашања на дневен ред на редовните 
седници на Владата. Не Стратегијата како стратегија , не Акцискиот план 
како акциски план, иако и тоа е можно. Но, елементите што се поврзани и 
се дел од Стратегијата, како и дел од Акцискиот план, се постојано во тој 
циклус, влегуваат во таа машина на Владата и постојано се разгледуваат и 
се донесуваат одлуки.“22

Со сличен став се и други два испитаника: 

„Прво, не би ги споредила во однос на бројот на одржаните средби, затоа што 
материјата која ја уредуваат двете стратегии, а која ја следат двата совета, е многу 
различна. Меѓутоа, кога го конципиравме моделот на трите нивоа за следење на 
реформите во јавната администрација, интенцијата Советот никогаш не беше да се 
среќава пречесто. Значи, генерално, Советот треба да биде, да речам, стапчето кое, 
кога некаде нешто ќе зачкрипи, ќе ја посочи насоката како да се продолжи понатаму. 
Мислам дека тргнавме супер и дека, дефинитивно, бројот на одржаните седници, 
според мене, не е мерило за успешноста и затоа ги имаме тие три нивоа. Впрочем, 
онаму каде што станува збор за оперативни задачи нема потреба министрите да се 
занимаваат со тоа, затоа што, на крајот од денот, тоа не е им е [работа].”23

„Колку често се состанува Советот, можеби не е најдобар индикатор. Можеме да се 
сретнеме еднаш, а да има конкретни, јасни и прецизни заклучоци и предлози.”24 

Заклучок: Советот за реформа на јавната администрација има одржано повеќе 
средби од пропишаниот минимум во Стратегијата. 

Препорака: Да се следи зачестеноста и да се евидентира содржината која 
се дискутира на седниците на Владата, како и одлуките што се носат, а се 
однесуваат на Стратегијата или се од важност за реформата.

22 Интервјуто е спроведено на 30.1.2019. 
23 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
24 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
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Улогата на премиерот и на министрите
Премиерот во улога на претседавач на ваков тип тела, според испитаниците, 
компаративно не е новина и му дава политичка тежина на процесот. 

Па така, според еден од испитаниците: 

„Улогата на премиерот, како претседавач на Советот, според мене е многу важна. Реков 
неколкупати (донесувањето и имплементацијата на стратегиите за реформа на јавната 
администрација) дека заеднички именител на успешните реформи во Европа, се сеќавам 
на Унгарија, па дури и на Бугарија, која во еден момент беше светла точка во реформите 
на јавната администрација пошироко, е токму тоа што премиерот ја играше клучната  
водечка улога.

Слушав реакции и критики за оваа и за други позиции што ги има премиерот во однос 
на управувањето со реформите. Мислам дека тоа е погрешно, за мене тоа е добар 
момент, добро решение. Некои велат оваа реформа не треба да ја води премиерот или 
дека  премиерот води премногу реформи … Па, тоа му е работа. Нему му е работа да ги 
води реформите, но тоа не треба да се сфати како персонализација или присвојување 
на реформата, односно дека еве сега тој е тој што ќе ги води реформите на дневна 
основа. Не! Тој се појавува во улога на лидер во реформите, што значи дека им дава 
потполн легитимитет на реформите, а потоа, се разбира, ги пренесува или делегира 
своите [надлежности] на [ресорниот] министер.“25

Друг испитаник ја потврдува важноста на политичкото лидерство:  

„Мене ме радува фактот што сега имаме функционално тело во кое седат министрите 
и Премиерот, кој од прва рака се запознава што и како се случува. Мислам, навистина е 
за поздравување, иако како државен службеник кој директно или индиректно ги следи 
работите, бев скептична. Важно е да го имаме тоа политичко лидерство, меѓутоа уште 
поважно е што работи Министерството за информатичко општество и што другите 
институции ја препознаваат Стратегијата.”26

Коментирајќи ги првите 3 средби на Советот, еден од испитаниците објаснува: 

„На една од нив не присуствуваше Премиерот, меѓутоа тој заседаваше со другите две. 
Генерално, нема ротација и кај другите претставници во Советот. При формирањето 
на Советот ние бевме експлицитни во тоа дека не би сакале да се случи да си праќаат 
заменици, затоа што тоа не е целта, и дека е неопходно присуството на министрите 
или на директорите.

Во оние институции каде што нема министри, мислам дека со исклучок на една 
одржана седница на која еден министер не беше во можност да дојде заради службено 
отсуство од државата, а беше клучно присуството на претставник од таа институција, 
како претставник на институцијата беше присутна непосредно пониската функција.”

25 Интервјуто е спроведено на 30.1.2019. 
26 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
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Заклучок: Премиерот му дава политичка тежина на процесот. Присуството и 
континуитетот на претставниците е на задоволително ниво. 

Препорака: Да продолжи трендот на континуирано присуство и учество на 
членовите на Советот. 

Тек на состанокот
Поголем дел од испитаниците немале можност да присуствуваат на 
седница на Советот, па не беа во можност да раскажат подетално за 
начинот на кој се одвиваат средбите. 

Еден од оние испитаници кој присуствувал, објаснува: 

„Многу сум среќна како изгледа една седница на Советот, затоа што навистина 
се развива дискусија. Генерално, составот на Советот се министрите, Премиерот 
и одредени други раководители на институциите. Министерот за информатичко 
општество и администрација секогаш оди со придружба, затоа што е министер на 
институцијата што е носител на самата стратегија. Секогаш му треба поддршка, меѓу 
другото затоа што подоцна некој во Министерството треба да  го проследи она што 
е дискутирано таму. Значи, доколку е најавена некоја промена или е донесен некој 
заклучок, тоа понатаму да се операционализира во практиката. 

Како што спомнав, мене ми се допаѓа исклучиво тоа што не е про форма, дека не 
само што ќе го проследиме дневниот ред, ќе кажеме што сме направиле и што треба 
да се направи. На пример, онаму каде што се забележува дека постои застој во 
имплементацијата на одредени мерки и активности, се предлагаат механизми.

Сметам дека е многу важно тоа што се обидуваме целиот процес да го поврземе со 
она што значи препораки од Европската комисија, препораки од граѓаните, а меѓу 
другото се дискутираа и препораките од вашиот извештај за полугодишниот период 
од имплементацијата на Стратегијата, се презентираат и други интересни извештаи 
на меѓународните организации.

Така, се прави обид да се утврдат нашите клучни приоритети за тековниот период, да 
се види дали по претстојниот период она што сме си го задале како задача реално ќе 
можеме да го оствариме. Ако постои некаков проблем да го антиципираме уште отсега 
и да кажеме што би направиле за да го надминеме.“27

27 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
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Објавување на записниците
Согласно Стратегијата, Советот е обврзан да ги објавува записниците 
од средбите на веб-страницата на Министерството за информатичко 
општество и администрација, како и на веб-страницата на Владата. Во 
моментот на пишувањето, на веб-страницата на МИОА е објавен еден 
записник, а одржани се четири средби. На страницата на Владата не се 
објавени записниците, туку издвоена информативна содржина28. 

Записниците, според укажувањата на испитаниците, се усвојуваат на наред- 
ната седница: 

„На почетокот на следната седница на Советот, се усвојува записникот од последната 
седница и непосредно потоа се објавува на веб-страницата на МИОА. Сè уште не 
е усвоен записникот од последната седница на Советот, бидејќи ќе биде усвоен на 
следната седница, а ќе биде објавен по неговото усвојување.”29

Заклучок: Јавно достапни се два записникa од четири одржани седници на 
Советот во периодот на анализа. 

Препорака: Редовно и навремено да се објавуваат заклучоците од седниците на 
Советот на веб-страницата на Министерството за информатичко општество и 
Владата, како што е предвидено во Стратегијата. 

Комуникација со другите тела
За да може да ги исполни целите предвидени во Стратегијата и усвоените 
подзаконски акти, неопходно е Советот да има добра, двонасочна, 
формална и неформална комуникација и координација со другите тела 
кои се дел од структурата за спроведување и следење на Стратегијата. 

Дел од испитаниците признаваат дека постои простор за унапредување на 
овие аспекти: 

„Се забележува дека е потребна малку подобра координација, односно дека врската 
меѓу членовите на Секретаријатот и членовите на Советот треба да биде малку 
поинтензивна. Значи, за да постои тој предвиден систем на три нивоа, претставниците 

28 На пример, Влада, Од четвртата седница на Советот за реформа во јавната администрација во Владата на 
Република Македонија (Соопштение) 20.11.2018. Достапно на: https://vlada.mk/node/15844 ; Влада, 
Совет за Реформа во јавната администрација: Реформите во јавната администрација се неопходност за да 
изградиме функционална држава и европско општество, по европски правила (Соопштение) 10.9.2018. Достапно 
на: https://vlada.mk/node/15423.
29 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 

https://vlada.mk/node/15844
https://vlada.mk/node/15423
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од една институција на сите три нивоа мора да комуницираат меѓу себе во врска со 
насоките што се добиваат од највисоко ниво, понатаму да се спуштаат надолу и да се 
имплементираат во практиката. 

[Кога зборувам за] комуникација, не мислам во смисла на Советот како Совет и 
Секретаријатот како Секретаријат, не како тела, туку на пример еве ти си претставник 
од институцијата од Секретаријатот, јас сум претставник од истата институција во 
Советот и е апсолутно неопходно да бидеме во постојан контакт, ако ништо друго за да 
се брифираме едни со други за она што кружело како заклучок во едното или во другото 
тело, односно за оперативните информации да стасаат до политичките и обратно. 

Во исто време кога имаме седница на Советот, на седницата ̶ претходи седница на 
Секретаријатот, па заклучоците од Секретаријатот ги споделуваме со членовите 
на Советот, на пример за препораките што ги дале членовите на Секретаријатот се 
дискутира на Советот и обратно. Нормално, кога ќе има некој заклучок од Советот, тој 
се презентира на следната седница на Секретаријатот, а се споделуваат и записници и 
препораки.

Не е дека не постои комуникација, меѓутоа според мене таа може да биде малку 
подобра, за да бидеме апсолутно подготвени кога ќе има седница на Совет и да знаеме 
дека секој член на Советот е апсолутно подготвен од страна на неговите вработени 
во институцијата, за да може да поентира онаму каде што треба, да предложи некоја 
измена, некој заклучок, препорака.“30

Прашан за комуникацијата со Советот, еден од испитаниците, иако не сакаше  
детално да образложи,  накратко изјави: 

„Јас не препознавам некоја структура на комуникација…”31

Според друг испитаник, пак, има напредок во комуникацијата меѓу Советот 
и Секретаријатот: 

„Па, тука дефинитивно има подобрувања, барем што се однесува на комуникацијата 
на релација Секретаријат  ̶ Совет. Се обидовме да обезбедиме секретарот на 
Секретаријатот да присуствуваа на седниците на Советот за во целост да имаме 
административна техничка поддршка и за да не ни се случи она што како заклучок 
поминало на Секретаријатот, а што сме препорачале да го разгледа Советот, да не биде 
искомуницирано на соодветен начин.“32 

30 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
31 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
32 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
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Заклучок: Постои одредено незадоволство од начинот на кој е структурирана 
формалната и неформалната комуникацијата на Советот со другите тела.

Препорака: Потребно е да се ревидираат формалните и неформалните канали 
на комуникација меѓу телата кои се воспоставени со Стратегијата, со цел да 
се унапреди нивото на информираност и да се овозможи двонасочност во 
комуникацијата. 

Препораки на Советот по првиот извештај
Имајќи предвид дека од Советот се очекува да го координира целокупниот 
процес на реформа на јавната администрација на политичко ниво, 
неопходно е ова тело да ја насочува имплементацијата давајќи јасни 
насоки за натамошното постапување. Првиот полугодишен извештај 
за спроведување на Стратегијата33 беше добра можност за критичко 
преиспитување на напредокот. 

Запрашан за тоа какви насоки доби Секретаријатот од Советот, по 
разгледувањето на извештајот, еден од испитаниците го кажа следново: 

„Она што беше клучна порака од последната седница на Советот е дека фокусот 
треба да биде ставен на резултатите. Кога ќе прикажете реализација на активност, 
покажувате дека нешто правите, дека нешто работите, ама не го кажувате резултатот, а 
граѓаните очекуваат резултати и сакаат да видат побрзи, поедноставни услуги. Тоа што 
ќе кажеме дека имаме извештај каде што е евидентирана 70-процентна реализација, 
на граѓаните не им значи ништо сè додека не видат дека изводот можат да го добијат 
по електронски пат или дека пристапот до која било од услугите што сме ги утврдиле 
овде им е поедноставен, полесен и поевтин. Клучна порака е дека при подготовката на 
годишниот извештај, треба да внимавате на резултатите, а не на активностите, зашто 
граѓаните очекуваат резултати.“34

Меѓутоа, надоврзувајќи се на прашањето за комуникацијата, доколку не 
постојат функционални формални и неформални канали на комуникација, 
отежнати ќе бидат и дисеминацијата и интернализирањето на заклучоците 
и на препораките на Советот, како што е посочено во цитатот на испитаникот 
од фуснотата 21. Дополнително, други двајца испитаници запознаени 

33 Министерство за информатичко општество и администрација, Прв полугодишен извештај за спроведување 
на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и Акциски план (2018). Достапно на:
http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/polugodishen_izveshtaj-01.11.2018.pdf
34 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 

http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/polugodishen_izveshtaj-01.11.2018.pdf
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со работата на Секретаријатот, запрашани за препораките добиени од 
Советот, избраа да го насочат одговорот кон работата на Секретаријатот, 
наместо да го одговорат прашањето. 

Заклучок: Веројатно како резултат на начинот на кој е структурирана 
комуникацијата, поголем дел од испитаниците не беа во можност прецизно 
да издвојат дел од клучните препораки што ги дава Советот по Првиот 
полугодишен извештај. 

Препорака: Заклучоците и насоките на Советот треба да бидат попрецизни и 
доследно проследени до другите нивоа.

5.2.2. Секретаријат за спроведување на реформата на јавната 
администрација

За стручна и техничка поддршка на Советот за реформа на јавната 
администрација е формиран Секретаријатот за реформа на јавната 
администрација, oснован со решение на министерот за информатичко 
општество и администрација на 16 февруари 2018 година35. Секретаријатот 
за РЈА се состои од 13 членови и исто толку заменици на членовите од повеќе 
институции, а со телото раководи заменик-министерот за информатичко 
општество и администрација.

Начин на работа и интензитет на средби
Објаснувајќи ја природата на Секретаријатот, еден од испитаниците изјави:

 „[За Секретаријатот] велиме дека дава стручна и оперативна поддршка на Советот 
при подготвувањето на материјалите, но и дека е клучен филтер од стручен аспект 
на проверката на она што се случува со реализацијата на активностите од Акцискиот 
план и реализацијата на буџетот, односно тело коешто треба да детектира и алармира 
кога постојат ризици или проблеми во реализацијата.“36 

35 Министерство за информатичко општество и администрација, Решение број 08/1-1215/1  за формирање на 
Секретаријат за реформа на јавната администрација од 16.2.2018. 
36 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
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Работата на Секретаријатот е организирана на следниов начин: 

„Ние работиме на состаноци. Добиваме покана од заменик-министерот за информатичко 
општество и администрација, кој како што знаете го води ова тело, со конкретни теми за 
кои би разговарале на тој состанок.“37

Околу динамиката на состанување, според достапните информации, од 
основањето до крајот на 2018 година, Секретаријатот одржал 3 средби38. 

Коментирајќи го бројот на средбите, еден од испитаниците посочи: 

„Со заменик-министерот за информатичко општество и администрација забележавме 
и заклучивме дека Секретаријатот треба да се состанува почесто…, за да немаме таква 
динамика којашто доцна ќе алармира за евентуалните заостанувања. Ако не се лажам, 
донесовме одлука Секретаријатот да се состанува еднаш месечно. Tаа динамика не се 
следеше, односно претходно не се следеше. Се надевам дека сега ќе се следи зашто 
при разгледувањето на напредокот во имплементацијата на мерките од Акцискиот 
план утврдивме дека треба малку поголем притисок за работата да се реализира 
навремено.

Кога би имале состанок еднаш месечно, наместо да се подготвувавме за состанок 
еднаш во три месеци, би се подготвувале еднаш во месец. Тоа веќе прави притисок. 
Кога сте таму и кога се подготвувате еднаш месечно, наместо еднаш на три месеци, 
веќе сте под притисок од својата институција да обезбедите барем преглед на 
резултатите кои се поврзани директно со вашата институцијата. Тогаш вие вршите 
притисок внатре во институцијата, за следниот пат да не ве прозиваат и да кажат дека 
вие сте во црвено (доцните). Но, не гледајќи само низ призмата на боите, ќе забележам 
дека ние не сме толку идеални ниту во планирањето.“39

Ваквиот предлог беше прифатен и од друг испитаник.40 

Заклучок: Од нивното основање до крајот на 2018 година Секретаријатот има 
одржано помалку средби од Советот. 

Препорака: Да се зголеми зачестеноста на средбите на Секретаријатот, 
односно Секретаријатот да се сретнува на месечно ниво. 

37 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
38 Средбите се одржани на 19.2.2018, 18.7.2018, 16.11.2018. Записниците од средбите се достапни на следниот 
линк: http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103.
39 Интервјуто е спроведено на 30.1.2019. 
40 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 

http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103
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Ротација на претставниците од институциите во Секретаријатот и  
активност на состаноците
Испитаниците се задоволни од редовноста на номинираните членови во 
Секретаријатот: 

„Морам да кажам дека присуството на претставниците од институциите во 
Секретаријатот е на повеќе од задоволително ниво, многу ретко кој било отсуствувал. 
Најчесто доаѓаат и по повеќе претставници од една институција.“41

„Во однос на редовноста, има редовност, а претставниците не се менуваат. Се разбира, 
имаме член и заменик-член. И мене ми се случило да не можам да отидам на некој 
состанок зашто ми излегла некоја работа, но затоа имаме заменици.“42

Согласно достапните записници од седниците на Секретаријатот, 
постои континуитет кај лицата кои учествуваат на седниците. Па така, 
индивидуално, на сите четири седници присуствувале претседавачот и 
заменик министерот Александар Бајдевски и Билјана Николовска Жагар 
од Министерството за информатичко општество, Маја Малјановска од 
Министерството за правда, Тања Стаменов од Генералниот секретаријат, 
Миланчо Успрцов од Агенцијата за администрација, Елтон Зекири 
од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и Огнен 
Граоковски од Кабинетот на претседателот на Владата. Следните 
институции, немале свој претставник на една од одржаните 3 седници: 
Секретаријатот за законодавство, Министерството за локална самоуправа, 
Кабинетот на Министерот без ресор задолжен за транспарентност и 
отчетност и од Министерството за финансии43. 

Запрашан дали сите присутни активно учествуваат на состаноците, еден 
од испитаниците одговори:  

„Јас не можам да кажам дека некои се попасивни, а некои поактивни… Активни се 
толку колку што ги засега темата, колку што се надлежни да дискутираат. На пример, 
има многу прашања што се наменети за Генералниот секретаријат, што бара нивна 
многу голема активност. И нормално е кога се дискутира за тие активности, колегите 
од Генералниот секретаријат да имаат најмногу да кажат.“44

41 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
42 Интервјуто е спроведено на 20. 3.2019. 
43 Записниците од средбите се достапни на следниов линк: http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103.
44 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 

http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/2103
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Заклучок: Присуството и континуитетот на претставниците е на задоволително 
ниво. Активноста на членовите на Секретаријатот на средбите е поврзана 
со темата, па колку е поспецифична темата (статусот на имплементација на 
поединечните активности), толку е помала вклученоста на другите институции 
кои не се имплементатори на активноста. 

Препорака: Да се продолжи со трендот на континуирано присуство на 
номинираните членови и заменици на седниците на Секретаријатот, со тоа што 
секоја институцијата ќе има барем еден претставник на секоја средба.

Теми на дискусија 
Особено е важно она што се дискутира на седниците да биде во согласност 
со надлежноста која му е предвидена на Секретаријатот со Стратегијата и 
со усвоените акти. Од објаснувањата на испитаниците може да се заклучи 
дека во голема мера се дискутира за статусот на активностите во контекст 
на зададената временска рамка или пак за меѓуинституционалната 
координација. 

Па така, еден од испитаниците илустрира на што се фокусирал на последниот 
состанок: 

„Разговараме многу отворено. Претставниците од институциите доаѓаат прилично 
подготвени. На последниот состанок го разгледувавме и статусот на реализацијата 
на активностите од третиот квартал и дадовме осврт на она што е проблем во однос 
на активностите што требаше да започнат во четвртиот квартал. Тоа е една детаљна 
анализа на статусот на реализацијата што Советот како највисоко политичко тело не 
треба и не ја прави. Активност по активност гледаме каде ни е застојот, се обидуваме 
да најдеме решение и веднаш да реагираме на соодветен начин, со потсетување на 
институциите каде нештата не функционираат, со цел да превенираме да не дојде до 
доцнење во реализацијата.“45 

45 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
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Друг испитаник потврдува: 

„На седниците на Секретаријатот, генерално, ги следиме роковите што се предвидени 
во Акцискиот план, имајќи ги предвид приоритетните области. Нормално, во 
рамките на секоја приоритетна област има рокови и институции кои се надлежни 
за имплементација, па на средбите на Секретаријатот разговараме, дискутираме, 
ги анализираме планираните активности, целите што треба да се постигнат и која 
институција ќе биде носител на активностите. Се разбира, има многу активности кои 
не се однесуваат на една институција, потребна е соработка на повеќе институции, 
меѓутоа мора да има една главна институција којашто ќе биде носител и таа треба да 
го координира и да го води тој процес, на што многу внимаваме во Секретаријатот. Се 
разбира, од почетокот имаше одредено доцнење, меѓутоа имаше оправдани случаи 
зошто се доцни. Ние и натаму водиме сметка за тоа да се испочитуваат роковите, а 
доколку има некоја пречка и не можат да се испочитуваат роковите, дискутираме зошто 
не може. Последната седница на Секретаријатот главно беше посветена на одредени 
активности кои можеби не се доволно јасни и прецизни. Ако ние оцениме, односно ако 
институцијата што е носител на таа активност оцени дека одредена активност може 
да се коригира со цел да се постигне целта, онака како што е планирано, тоа и ќе се 
направи.“46

Еден од испитаниците посочи дека се зборува и за прашања кои се од 
интерес за реформата, а кои не се конкретна активности од Акцискиот план: 

„Ги отвораме практичните прашања, така што на една од седниците на Секретаријатот 
зборувавме за проблемот на сè уште нераспределените припадници на заедниците во 
К5-програмата, за тоа кои се модалитетите и кои се пречките во отсуство на политичко 
ниво во моментот на реализација на проблемот. Го користиме претставникот или ја 
слушаме анализата на проблемот од стручен аспект или реалниот практичен проблем 
што се случува. Сега давам само пример.“47

Меѓутоа, на прашањето дали се дискутира за комплементарни стратегии 
или стратешки документи кои се надоврзуваат и ја надополнуваат 
Стратегијата, ставовите беа различни. 

Според еден испитаник: 

„Она што е многу корисно за Секретаријатот е тоа што од претставниците на 
Секретаријатот за европски прашања добиваме една убава корективна улога за тоа 
што треба да правиме ние наспроти активностите за кои тие имаат координативна 
улога. Да речеме, каде сме со Планот 18 наспроти Стратегијата за реформа на јавната 
администрација, колку роковите и очекувањата на Планот 18 или на подготовката 
на состаноците на специјалната група за реформа на јавната администрација 
кореспондираат со она што е во Стратегијата.“48 

46 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
47 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
48 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
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Меѓутоа, друг испитаник кој, исто така, учествува во работата на 
Секретаријатот, на прашањето дали се дискутира за другите стратегии 
и стратешки документи кои се од важност за реформата на јавната 
администрација вели: 

„Не, засега не, не се сеќавам дека е дискутирано за такво нешто, меѓутоа ако се покрене 
нема пречка да се дискутира и за тоа на Секретаријатот.“49

Друг испитаник, укажа на тоа дека предложил тематски расправи, чијашто 
цел е поврзување на Стратегијата со други документи: 

„Предложив и тематски расправи, за тематските расправи тргнав од наш аспект и 
наи искуства. Им реков на колегите дека нашата институција ќе им достави и матрица 
(која во меѓувреме е доставена) за да можеме да ги поврземе СИГМА препораките 
со елементите од реформата на јавната администрација и со Акцискиот план… Меѓу 
другото, постојат и компаративни анализи и споредувања, што значи дека тие елементи 
можат да се поврзат и споредуваат: реформа на јавната администрација и Акцискиот 
план, препораките и оценките на СИГМА, Вебер  извештаите од невладиниот сектор 
низ регионална призма, поврзување со НПАА…“50

Прашан дали Секретаријатот треба да разговара и за други прашања кои 
не се однесуваат конкретно на статусот на поединечните активности, туку 
и во поширока смисла на факторите, трендовите, случувањата кои влијаат 
врз реформата, еден од испитаниците одговори: 

„Јас мислам дека Секретаријатот не треба да се фокусира на политичките прашања, 
туку на реалните активности што ќе придонесат во пристапувањето или во реформите 
на јавната администрација.“51

Друг испитаник, пак, запрашан да објасни дали институциите во 
Секретаријатот учеството го гледаат низ призма на сопствената 
институција, фокусирајќи се да објаснат што е она што институцијата го 
реализирала или пак учеството во Секретаријатот го гледаат како можност 
да влијаат врз насоката на реформата, истиот одговори: 

„Добро формулирано прашање, има тука по малку психологија. Меѓутоа, кога ќе отидете 
на еден таков состанок и се подготвувате да ве прозиваат зошто е црвено (доцните), 
или зошто не е реализирана активноста, или зошто не е навреме реализирана, 
логично е дека ќе се подготвите со одбрана на своите позиции, за да објасните зошто 
доцните. Нормално е дека тогаш ќе се фокусирате на тој момент. Веројатно такви се 
и состаноците, бидејќи има повеќе луѓе од повеќе институции, па вие тогаш можете 
само накусо да објасните зошто нешто не е реализирано, без да навлегувате во детали. 
Да говориме за ефектите, за продолжените ефекти или за очекуваните, реализирани, 

49 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
50 Интервјуто е спроведено на 30.1.2019. 
51 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
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нереализирани и  делумно постигнатите ефекти, тоа е веќе еден поинаков тип на 
состанок, тоа не може да биде состанок на техничко ниво на Секретаријатот, тоа бара 
малку поширока и продлабочена дискусија“.52

Заклучок: Во најголема мера, фокусот на седниците на Секретаријатот е 
ставен на статусот на имплементацијата на активностите од Акцискиот план, во 
контекст на утврдените рокови. 

Препорака: Имајќи ја предвид пошироката надлежност на Секретаријатот, 
како точки на дневен ред да се ставаат и прашања кои не се однесуваат само 
на следењето на напредокот, туку и на контекстот, околината и трендовите 
кои влијаат врз успешноста на реформата. Со цел да се примени секторски 
пристап, Секретаријатот треба да ги разгледува комплементарните стратегии 
на Стратегијата и да дискутира за кумулативните ефекти на овие стратешки 
документи. 

Чувство на сопственост на членовите на Секретаријатот  
врз процесот 
Надоврзувајќи се на претходното прашање, испитаниците беа прашани дали 
според нив,  членовите го гледаат Секретаријатот единствено низ призмата 
на сопствената институција, а на Стратегијата гледаат како на активност 
на Министерството за информатичко општество и администрација или го 
гледаат Секретаријатот како можност за насочување на реформата кон 
еден заеднички процес.  

Испитаниците имаа различни ставови:  

„Па, впечатокот ми е по малку поделен, затоа што институциите кои имаат, условно 
речено, некаква хоризонтална надлежност го разбираат ова. Еве, ќе го земам на 
пример Секретаријатот за европски прашања или Канцеларијата на Претседателот на 
Владата. Тие што ја имаат целосната слика успеваат да се отргнат од матриксот дека 
треба да мислат исклучиво за секторот од каде што доаѓаат, дека  на својата улога во 
Секретаријатот треба да ̶ приоѓаат исклучиво сегментирано. Но, не можам да кажам 
дека тоа е општ впечаток, како што не би можела ниту да генерализирам. Да, донекаде 
тоа е пристапот,  а ова е една од пораките на Советот, разберете дека ова не е проект 
на Министерството и дека сите ние ќе имаме подеднакво поделена одговорност за 
исполнувањето на стратегискиот план од Стратегијата. Тука некаде, приближно  50 на 
50. Не е коректно кон претставниците од институциите кои на ова гледаат одговорно. 
Мислам дека и Генералниот секретаријат, независно од тоа што секогаш не реагираат 
промптно, прилично ја изградија таа свесност кај себе. Можеби како резултат на тоа 
што 70 % од мерките во првата приоритетна област се нивни, односно тие се носечки 

52 Интервјуто е спроведено на 30.1.2019. 
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институции, а тоа придонесе да се смени одговорноста и пристапот на состаноците, 
каде гледаме многу проактивна улога. Значи пак доаѓаме на тоа дека ако имаме 
институции кои имаат хоризонтална надлежност или ја покриваат целата слика на она 
што се случува, тогаш разбирањето за нивната улога во Секретаријатот е поинакво. 
Не сакам да го пропуштиме и субјективниот момент, а тоа е дека имаме среќа во 
Секретаријатот да членуваат луѓе коишто се повеќе од 15 години во приказната. Сега 
ако имате вие претставник од Министерството за локална самоуправа којшто го 
почнал процесот на реформа на јавна администрација во Mинистерство за правда 
1999 година не може да очекувате да го разбере сопствениот придонес и улога во 
Секретаријатот исклучиво како репрезент во министерството, туку имате некој кој 
во секоја прилика дава конструктивни совети како да го подобриме ова, како да 
најдеме начин полесно да излеземе од некоја проблематична ситуација. Пола-пола е, 
претежнува дека процесот се разбира како заедничка цел, а улогата во Секретаријатот 
како улога во тело каде што треба да придонесе за успехот на целиот процес.“53

Друг испитаник, пак, го нагласува моментот на одговорност и солидарност: 

„Јас сум подолго време во институцијава и секогаш кога сум работела на вакви 
стратешки документи, тоа што вие го кажувате било проблем. Но, еве сега во 
Секретаријатот ја чувствувам обврската што ми е доделена, гледам и другите колеги. 
Верувајте тоа беше уште на првиот состанок на Секретаријатот, еве сега ни е шанса  
нешто да направиме… Не треба да се гледа на начин ова е само мое и толку, ние сме 
таму да си помогнеме. Јас така ја разбирам улогата на ова тело - да си помогнеме  
и да се надополниме.“ 54

Меѓутоа, еден од испитаниците, признава дека е особено тешко развиете 
чувство на сопственост врз процесот кај институциите кои немаат 
претставник во ниту едно од телата: 

„Е сега, тоа е случај со институцијата која нема свој претставник ниту во Советот 
ниту во Секретаријатот. Многу интересен феномен е дека и кога ќе им се обратите  
повикувајќи се на документ што го усвоила Владата како официјален документ, 
најчесто добивате одговори како „ама ние, знаете што, во раководството немаме лице 
кое учествува во овие тела на повисоко ниво, секретар, државен советник, раководно 
лице на институцијата итн. И, оттука, сметаме дека не е потребно да дојдеме“. Такви 
случаи има и тие се карактеристични за институции чиишто раководни лица не се 
ниту во Советот, ниту во Секретаријатот.“55

53 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
54 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
55 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
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Заклучок: Оние институции кои имаат хоризонтални надлежности, имаат 
поизразено чувство на сопственост врз процесот.

Препорака: И понатаму да се стимулира чувството на сопственост врз 
процесот, со потенцирање на овој момент од страна на Советот, но и од оние 
институции кои имаат хоризонтална надлежност.  Да се развијат механизми за  
поголемо вклучување и информирање на институциите кои не се претставени 
во некое од телата надлежни за Стратегијата. 

5.2.3. Тим за реформа на јавната администрација во рамките на 
Министерството за информатичко општество и администрација 

За следење и координација на спроведувањето на Акцискиот план, 
Стратегијата предвидува тим за реформа на јавната администрација. 
Иницијално решение за формирање на Тимот е донесено во 2017 година од 
страна на министерот за информатичко општество и администрација56. Во 
2018 година, донесено е ново решение со кое Тимот се заменува со работна 
група за спроведување на мерките од Акцискиот план на Стратегијата 
во Министерството за информатичко општество и администрација.57 
И двата термини, тим за реформа и работна група, се користат  
наизменично во текстот. 

Еден од испитаниците го илустрираше начинот на кој функционира Тимот: 

„Значи, имаме работна група која е поделена по приоритетни области, секој си е 
задолжен за мерките и активностите за имплементација и нашиот ангажман застанува 
тука. Го имаме државниот секретар како координатор на процесот. Тој редовно 
одржува состаноци, бара информации, го следи напредокот. Истовремено, имаме 
лице во Министерството за информатичко општество и администрација задолжено за 
комуникација внатре и со лица задолжени за имплементација од други институции и 
таа комуникација оди така некако.“58

56 Министерство за информатичко општество и администрација, Решение со број 03-4260/1  за формирање 
тим за реформа на јавната администрација од 29.12.2017
57 Министерство за информатичко општество и администрација, Решение со број 03-4801/1 за формирање 
работна група за следење на мерките од Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 
2018-2022 во Министерството за информатичко општество и администрација на 5.9.2018. 
58 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
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Мандат на Тимот и комуникација со другите тела
Еден испитаник ја објасни природната поврзаност што постои меѓу 
Тимот за реформа на јавната администрација и политичкото водство на 
Министерството за информатичко општество и администрација: 

„Значи, тука има некаква внатрешна хиерархија. Ние како тим комуницираме, 
имаме своевидни микротимови задолжени за имплементација на одредени 
активности кои, на крајот од денот, мора да искомуницираат со координаторот 
на приоритетната област и сето тоа е нормално искомуницирано со државниот 
секретар, со заменик-министерот и со министерот, тогаш кога има потреба за тоа. 
Таа комуникација постои, што значи дека ниту еден претставник од кај нас не отишол  
некаде неподготвен.“59

Таква комуникација не постои меѓу Тимот и другите членови на 
Секретаријатот (кои не се дел од Министерството за информатичко 
општество и администрација), туку комуникацијата е замислена да се 
одвива преку контакт-точките: 

„Токму за да се обезбеди таа комуникација, решивме да одиме со контакт-
точки во институциите. Така, ако јас сум задолжена за конкретна активност 
од приоритетната област еден и ако тука институција учесник е, на пример, 
Генералниот секретаријат, јас ќе се обратам пред сè до контакт-точката 
од Генералниот секретаријат, која нормално во својата институција ќе 
си го искомуницира прашањето на сите нивоа. Практично, Тимот во 
Министерството комуницира со контакт-точките.“60

Друг испитаник, потврдува дека нема директна комуникација меѓу Секрета-
ријатот и Тимот: 

„Во принцип, се бара да спремиме информација за следната активност што ја имаме, 
таа се праќа на разгледување, со што се информира Секретаријатот, а претпоставувам 
и Советот. [Меѓутоа, некоја подиректна комуникација] не, нема“61.

Сепак, во Секретаријатот има претставници од институциите кои учествуваат 
во имплементацијата на активностите, па во тој случај се јавува таа 
комуникација со Тимот. 

Според укажувањата на еден од испитаниците: 

„Ние комуницираме со колегите од Министерството за информатичко општество во 
врска со тоа кој е најдобриот начин да го реализираме сево ова, како да го спроведеме 
тој процес? На пример, јас ̶ кажав на колешката од Министерството за информатичко 
општество дека побаравме од институциите да ни предложат членови на работната 

59 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
60 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
61 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
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група [за одреден закон], а сепак од самиот почеток сите институции да бидат вклучени 
и запознаени со тоа што ќе се прави… Така што, да, си комуницираме по потреба [со 
Министерството], а не само кога ќе дојдеме на Секретаријатот.“62 

Меѓутоа, се добива впечаток дека онаму каде што има комуникација, таа по 
својата природа е неформална:  

„Во принцип, да [она што е став на Тимот стигнува до погорните нивоa]. Но, јас таа 
комуникација ја сметам како неформална, затоа што работите треба да се решат и да 
се средат, а ние немаме некој механизам на формално обраќање и фидбек.“63

Во однос на постоењето канали за комуникација меѓу Тимот и другите 
институции кои учествуваат во имплементацијата или тела на управување со 
процесот, еден од испитаниците заклучува дека е потребно унапредување: 

„Мислам дека има простор за развивање на некакви канали. Точно, убаво ги 
дефиниравте каналите за комуникација и подобрување на тој процес на поврзаност 
меѓу Тимот и водечките и носечките институции.64“

Меѓутоа, комуникацијата на Тимот со другите тела кои се дел од структурата 
за насочување и следење на Стратегијата или пак институциите кои 
учествуваат во имплементацијата е условена од мандатот што му е доделен 
на Тимот. 

Еден од испитаниците изјави загриженост околу ограничувањата што 
постојат за Тимот, односно  координаторите на областите: 

„Јас сум координатор кон внатре (Министерството), а не кон надвор. Јас не можам 
да дадам насока како (другите институции) подобро или поинаку да постапат, како 
што вие го правите сега. Во јавноста изгледа така, меѓутоа јас го немам тоа право и 
мандат. Мандатот за комуникација кон надвор го има државниот секретар. Логично 
е и се претпоставува дека имаме јавни настани на кои седиме сите, дека сме 
координатори, дека општиме и комуницираме и имаме минимум месечни состаноци 
со сите номинирани лица. Имаме и таков модел на практика (со други процеси), но во 
овој Акциски план, тоа не е случај.“65 

62 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
63 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
64 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019.
65 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
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Заклучок: Имајќи предвид дека Тимот во јавноста ги претставува наодите за 
напредокот во имплементација на Стратегијата, истиот се идентификува како 
тело кое е одговорно за содржината што ја презентира. Освен координатори по 
области, се воведуваат координатори на подгрупи. Со новото решение, Тимот 
воведува попрецизна поделба на одговорностите во самото Министерството. 
Меѓутоа, комуникацијата и надлежностите кон другите институции и тела, се 
недоволно прецизни, особено со потесното дефинирање на  
надлежностите на Тимот. 

Препорака: Потребно е да се ревидираат формалните и неформалните 
канали за комуникација меѓу Тимот и другите засегнати тела и институции. 
На координаторите во рамки на Тимот, да им се даде поширок мандат 
за постапување, односно да им се овозможи директна комуникација со 
институциите вклучени во спроведување на активностите. Доколку на Тимот 
не му се дадат поголеми надлежности, презентирањето на извештаите за 
напредокот треба да му припадне на Секретаријатот или на Советот, како тела 
што имаат политичката одговорност за успешноста на реформата. 

5.2.4. Контакт-лица во институциите кои учествуваат во 
имплементацијата

Органите вклучени во реформата имаат назначено координатори (контакт-
лица по институциите) за РЈА, кои ќе соработуваат и ќе се координираат 
со структурите во своите организации и во соодветниот ресор, како и 
со Тимот за реформа на јавната администрација во Министерството за 
информатичко општество и администрација, за да се обезбеди успешно 
управување со процесот. 

Ниту една од 13-те институции кои доставуваат одговор на прашалникот не 
учествува како водечка институција во имплементацијата на активностите 
од Стратегијата во периодот февруари-декември 2018 година. 

Три од нив во истиот период учествувале како имплементатори на 
активностите од Стратегијата. Како активности каде што земаат учество 
ги набројуваат: активностите насочени кон ревидирање на постапките 
за вработување административни службеници, работата на   Комисијата 
за одлучување  по жалбите и приговорите на  административните 
службеници  во  втор степен, Стратегијата за отворени податоци, пилот-
центарот „Една точка за услуги“ и Анализата на примената на Законот за 
општа управна постапка. 
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Само една институција потврди дека од неа е побарано да даде свој 
придонес во изработката на Првиот полугодишен извештај за спроведување 
на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022 и на 
Акцискиот план, подготвен од Министерството за информатичко општество 
и администрација. Другите не биле контактирани да дадат придонес  
за истата намена. 

Во однос на учеството на тренинг или семинар на тема поврзана со 
имплементацијата на Стратегијата за реформа на јавната администрација 
2018 - 2022 и на Акцискиот план, три институции изјавија дека не зеле 
учество во активностите за градење на капацитетите, додека останатите 
наведоа конкретни активности.66 

Десет институции во периодот што е предмет на анализа изјавија дека не 
зеле учество на јавен настан, односно јавна дебата, трибина, конференција 
на тема поврзана со Стратегијата. Другите институции изјавија дека 
учествувале на еден од три настани67. 

Единаесет институции одговорија дека воопшто не биле исконтактирани од 
Секретаријатот за реформа на јавната администрација. Една институција 
била исконтактирана од Кабинетот на Министерот без ресор задолжен 
за транспарентност и отчетност, комуникација што институцијата ја 

66 Креирање  на  висока раководна служба“, одржана во Клубот на органите на државната управа (Клуб на пратеници) 
на 29 мај 2018 година. Организатор на настанот беше МИОА, а настанот беше поддржан од СИГМА. Предавачи на 
работилницата беа претставници/експерти од Португалија и од Белгија. „Следење и известување на Акцискиот 
план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018  ̶ 2022”, одржана во хотел Квинс во Скопје на   
25-26 јули 2018 година. Организaтор на работилницата беше МИОА, а предавачи Магдалена Шалдева и 
Александра Сеизова Ивановска. „Акти и материјали за начинот на постапување на министерствата и органите 
на државната управа во процесот на следење, оценување и известување за спроведувањето на Стратешкиот 
план и Годишниот оперативен план и обрасците за пополнување“, одржана во периодот од 5 до 7 март 2018 
година во хотел Сириус, Струмица. Работилницата беше во организација на Генералниот секретаријатот при 
Владата, во соработка со Центарот за управување со промени. Предавачи на работилницата беа Неда Малевска 
и Магдалена Шалдева. „Новините во процесот на стратешкото планирање“, одржана на 9 ноември 2018 година 
во Клубот на пратеници во Скопје. Истата е организирана од Генералниот секретаријат на Владата, со цел да се 
презентира Упатството за начинот на постапување на министерствата и на другите органи на државна управа 
во процесот на подготвување на Стратешкиот план и Годишниот план за работа и Упатството 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. Предавачите беа од 
Генералниот секретаријат и од МТСП. „Презентација на апликацијата за отворени податоци“, одржана на  6 
декември 2018,  во организација на МИОА.
67 „Прва средба на секторската работа група“, одржана на 12.4.2018 во Конференциската сала на Владата, 
во организација на министерот Дамјан Манчевски и Никола Бертолини од Делегацијата на ЕУ. „Креирање 
на јавните политики во перспектива на европската интеграција“, одржана на 4.6.2018 година во просториите 
на хотел „Александар Палас“, Скопје. Активноста беше во организација на Фондација Отворено општество – 
Македонија и Евротинк – Центар за европски стратегии. На настанот учествуваа министерот Дамјан Манчевски, 
заменик-претседателот на Владата и министерка за одбрана Радмила Шеќеринска Јанковска, Данијела 
Баришиќ, Амбасадорка на Република Хрватска, Амбасадорот на ЕУ. Н.Е.  Самуел Жбогар и Андреј Енгелман, 
поранешен заменик-министер за ЕУ-прашања на Словенија. „Реформа на јавната администрација“, одржана во 
хотел Холидеј Ин, на која присуствуваа Министерот за информатичко општество и администрација и неговиот 
државен секретар, Министерот за финансии (не е дадена дата и организатор). 
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препознава како комуникација со Секретаријатот. Друга институција 
изјави дека била писмено искомуницирана од Секретаријатот во однос на 
функционалната анализа. 

Како и претходно, единаесет институции изјавија дека не биле 
исконтактирани од страна на Тимот за реформа на јавната администрација 
што функционира во рамките на Министерството за информатичко 
општество и администрација. Едната институција изјави дека била 
исконтактирана по електронски пат, по што бил одржан состанок со 
претставници од тимот за ЗОУП, МИОА и локален експерт, а им било 
побарано и мислење при изготвувањето на прирачниците со насоки 
за примена на ЗОУП. Другата институција имала повеќекратна 
комуникација во однос на спроведувањето на активностите во кои  
учествува како имплементатор. 

Еден од испитаниците кој учествува во другите тела што управуваат со 
процесот, од друга страна, објаснува: 

„Имаме промени кај контакт-лицата, а некои од нив и не знаат дека се номинирани. 
Значи, тука некаде недостасува интерна комуникација меѓу Секретаријатот или 
пак е непознато кој ја дал номинацијата во услови кога се праќале номинациите во 
Министерството, а Секретаријатот сè уште не бил активен. На една од седниците 
на Секретаријатот ја презентиравме листата на контакт-лицата, и ги замоливме  
институциите да ги верификуваат предлозите. Имаше изненадувања, имаше и најави 
за промени и се надеваме дека многу скоро, сакале или не,  во фазата на подготовка 
на Годишниот извештај ова ќе мора да ни биде точно определено.“68

Заклучок: Поголем дел од контакт-лицата зеле учество во активностите за 
градење на нивните капацитети поврзани со Стратегијата, додека мал дел од 
нив присуствувале на јавен настан на кој се дискутирале теми поврзани со 
реформата на јавната администрација. Мал дел учествувале во подготовката 
на полугодишниот извештај, веројатно поради тоа што нивната институција 
во анализираниот период не учествувала во имплементација на конкретни 
активности од Акцискиот план. Најголем дел воопшто не биле исконтактирани 
од Секретаријатот или од Тимот.   

Препорака: Иако учеството на институциите зависи од обврските и од роковите 
зацртани во Акцискиот план, се препорачува контакт-лицата тековно да се 
информираат за напредокот во имплементацијата на Стратегијата и/или да 
се стимулираат да земат учество во јавни настани и активности за градење 
на капацитетите, со цел да се одржува нивната мотивација и постепено да се 
унапредуваат знаењата за овие хоризонтални процеси. 

68 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
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5.3. Селектирани предизвици во 
спроведувањето на Стратегијата 

5.3.1. Ненавремена имплементација на активностите од Стратегијата

Акцискиот план предвидува рокови кога поединечните активности треба 
да започнат и да завршат со имплементација. 

На прашањето како се санкционира непридржувањето до предвидените 
рокови, еден од испитаниците појасни: 

„Во оваа ситуација нема санкционирање. Го имаме неформалното (влијание), можеме 
да пратиме потсетувањето за исполнување, потоа можеме со информација до Владата 
да ги информираме (институциите) и дополнително да ги задолжиме, затоа што тој 
Акциски план е утврден од страна на Владата и треба задолжително да ги исполнат 
(обврските што произлегуваат од него). Не случајно го имаме Секретаријатот, со 
повисоки раководни позиции од институциите. Тие би требало да имаат мандат да ги 
поттикнат вработените внатре во институциите.“69

Друг испитаник дообјаснува: 

„Па секогаш  се обидуваме да ги користиме прво постоечките форми што сме си ги 
предвиделе, на пример Секретаријатот и Советот, така што [како лице кое е дел од 
оперативното ниво] ако забележам дека некаде нешто не штима, ќе се обратам до 
раководните структури во мојата институција за да посочам дека имаме проблем. 
Потоа се обидуваме да го решиме проблемот, прво на тој начин што ќе оствариме 
директна комуникација со институцијата и ќе им кажеме „имате предвидено активност, 
имајте го предвид временскиот рок што е зададен, треба да се почне. Ако ви треба 
помош, оперативна или техничка, ние сме тука за тоа. Нормално, првична намена на 
Секретаријатот е да обезбеди координација на имплементацијата на активностите на 
хоризонталното ниво, така што овие работи секогаш се дискутираат на Секретаријатот, 
се прави пресек на (активностите) што доцнат со имплементацијата, што е тоа што 
сега претстои и кога треба да се започне со активностите. Така, механизмите се 
тие, нивоата се тие, се обидуваме од најдолното, па ако ептен зачкрипи, може да  
стаса до Советот.“70

69 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
70 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
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Заклучок: Не постојат формални механизми за санкционирање на 
ненавременото исполнување на обврските.

Препорака: Да се процени ефикасноста на неформалните механизми кои стојат 
на располагање во случај на ненавремено исполнување на обврските. 

5.3.2. Проблем со утврдување на одговорноста при имплементацијата 

Акцискиот план прави разлика меѓу „водечки органи“ и „други органи“ за 
секоја од активностите. Во неколку ситуации се наведени повеќе водечки 
институции, иако во Акцискиот план е повеќе исклучок, отколку правило71. 
Зависно од активноста, често се среќаваат повеќебројни органи („други 
органи“) кои учествуваат во активноста. При дефинирањето на органите 
кои се засегнати од активноста, се среќаваат и термини кои, за жал, 
предизвикуваат потешкотии при дефинирањето на одговорноста, како на 
пример „органи на државната управа“72, „државни органи“73, „институции од 
јавен сектор“74 или уште понеодредениот термин „надлежни институции“75. 

Запрашани дали увиделе проблем при утврдувањето одговорност при 
имплементацијата, испитаниците укажуваат на различни искуства. 
Испитаниците сметаат дека или не постои проблем при утврдувањето на 
одговорноста или истиот постои, но не толку кај водечките органи, колку 
кај органите кои учествуваат во спроведувањето. 

Според еден од испитаниците: 

„Мислам дека немаме проблем кога се јавуваат два водечки органа, туку дека имаме 
проблем кај институциите кои се учеснички. Менталитетот ни е сè уште таков што 
ако имаме учесничка институција, иницијативата нема да дојде од учесничката 
институција, туку чека тоа да го направи водечката институција. Ми се чини дека сите 
во овој процес сите треба да бидеме малку поиницијативни и поупорни. Ако видите 
дека на првото барање имате отпор или немате одговор, треба да се искористи 
механизмот ургенција. Ако не оди ниту со механизмот ургенција, тогаш со  официјален 
допис до институцијата итн. Значи, постојат начини, само треба да се искористат. 

А (начините) не мора секогаш да бидат формализирани. Администрацијата робува на 
формалности и ние сè уште се бориме со тоа дали она што ќе се прати по меил може 
да се третира како официјален документ, затоа што некој не го потврдил. Ама ако тој 
некој е во cc, значи дека тој некој го видел и го потврдил и дека не мора нужно да 

71 На пример А 1.2.1.8, А.1.3.1.5, А.1.3.1.6, А.1.3.3.5,А.1.3.5.1, А.1.2.5.2, А.1.2.5.3, А.1.3.6.4, А.1.4.1.1 итн.
72 На пример А.4.1.3.2, А 4.1.3.4, А.4.1.4.3, А.4.2.1.4, A.4.3.3.1, A.4.3.3.3 и други.
73 На пример А.4.2.4.6, A.4.2.4.7, A.4.3.1.7 и други.
74 На пример А.3.5.2.2, А.3.5.2.3 и други.
75 На пример А.4.2.6.2, А.4.2.6.3 и други.
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очекувам допис во пишана форма. Убаво е, не викам не, дописот да биде поткрепен 
со каков било доказ и да стаса во архива, ама некогаш работите бараат малку 
поургентни реакции. Mи се чини дека вината е подеднаква и во некомуницирањето и 
во препраќањето и во ова што го имавте како ситуација, а имавме различни  ситуации. 
Ако ми се јават од некоја институција и ми кажат сме добиле прашање, како да 
одговориме, ќе биде полесно, полесно ќе ги одговараме прашањата и вие нема да 
добивате двосмислени или различни одговори. Што е најважно, тоа дефинитивно ви 
укажува дека има проблем во координацијата и комуникацијата меѓу институциите, а 
сето тоа бара малку повеќе време и посветеност од сите.“76

Друг испитаник има сличен став: 

„Не мислам дека има активност каде што има два водечки органа. Мислам дека дури и 
таму каде што се предвидени две, некако природно би дошло една институција да биде 
водечка. Меѓутоа, секако проблемот што беше посочен во вашиот извештај е алармантен 
и ние, по презентацијата, интерно дискутиравме дека тоа е еден од моментите што треба 
да се адресира. Беше потенцирано, односно беше споменато и на Советот, дека тоа 
постои како проблем и уште еднаш беше потврдена заложбата дека ние, како институции, 
мора да бидеме отворени кога до нас ќе стасаат одредени барања за информации, 
дека тие треба да се обезбедат, освен ако информацијата не е класифицирана. 
Апсолутно, секогаш треба да бидеме на располагање, затоа што процесот е јавен и 
затоа што процесот е пред сè за граѓаните, па не постои нешто што би требало да  
биде тајно или скриено.“77 

Заклучок: Во Акцискиот план, во одреден број случаи, се користи јазик што 
не е доволно прецизен, со што се отежнува утврдувањето одговорност за 
имплементацијата на активностите. Кај некои органи кои учествуваат во 
имплементацијата, а не се водечки, постои неинформираност или недоволна 
иницијативност. Сè уште се користи формалниот, пишан начин на комуникација 
помеѓу институциите, иако динамиката на работа бара побрза комуникација.   

Препорака: Кога Акцискиот план ќе се подложи на ревизија, да се отстрани 
јазикот што не е доволно прецизен во делот на утврдувањето на одговорноста 
за имплементацијата на активностите. Потребно е да се унапреди 
информираноста на институциите за обврските што ги имаат преземено со 
Стратегијата и да се стимулира поинтензивна комуникација меѓу институциите, 
со цел да се овозможи тековно информирање за напредокот. Електронската 
кореспонденција треба да се смета за официјална кореспонденција. 

76 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
77 Интервјуто е спроведено на 18. 1.2019. 
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5.3.3. Ризик од преклопување на надлежностите на институциите

Надоврзувајќи се на предизвиците за утврдување на одговорноста, се отвора 
прашањето дали можеби тоа е резултат на преклопувачките мандати на 
институциите. 

Еден од испитаниците детално објаснува: 

„Не, не верувам дека има преклопување. Мислам дека тие се коректно селектирани, затоа 
што ние и во текот на подготовката на Стратегијата сме учествувале, и како институција и 
како експерти, во различни групи. Значи, ние ги проверувавме, ги усогласувавме (од наш 
аспект) сите елементи и не гледам дека засега има таков тип преклопувања. 

Сепак, мора малку да се оградам. Тоа не значи дека во некои сегменти нема преклопување, 
но тоа не е поради Акцискиот план или поради Стратегијата, туку поради аномалиите 
што постојат во нашиот систем, кои законодавството не успеало да ги елиминира 
во изминатиов период. Ние и ден денес (ова неврзано со реформата на јавната 
администрација) имаме преклопување или, можеби, различно толкување на нашите 
надлежности, меѓу конкретно министерство и, во некои елементи, нашата институција.

И сега имаме одредени преклопувања во надлежностите, велам, неповрзано со 
Стратегијата. Ние сметаме дека има преклопувања на надлежностите помеѓу Кабинетот 
на Премиерот, односно (одредена) структура којашто е во формирање, и нас. Според 
нас, ние имаме со закон утврдена надлежност, учествував во пишувањето на законот, 
односно на тој дел од законот (кој е во сила). Ние сметаме дека имаме сосема јасно 
утврдена надлежност. Но, некои други институции тоа го спорат. Ние таа разлика не 
може да ја решиме преку Акцискиот план, ниту преку Стратегијата за реформа на јавната 
администрација, туку само преку евентуални измени на законските решенија.“78 

Еден од испитаниците беше прашан да ја искоментира активноста која е врзана 
со поделбата на одговорностите во подготовката на нов или во измената на 
постоечкиот закон за пристап до информациите од јавен карактер, предвиден 
во Акцискиот план, а во чие спроведување се вклучени Министерството за 
информатичко општество и администрација, Министерството за правда и 
Министерот без ресор задолжен за транспарентност и отчетност. 

Испитаникот објаснува: 

„Моравме да седнеме и да разговараме кој ќе го преземе ова, дали ова ќе потпадне под 
наша, да речам, надлежност, одговорност и координација, или пак тоа ќе го преземе 
Министерот без ресор. Меѓутоа, да, она што го напомена апсолутно има смисла, односно 
опфатот на активностите во областа на транспарентноста и отчетноста е различен. 
Значи, (кај МИОА) има повеќе активности на ниво на институции, во контекст на самата 
Стратегија, додека пак (кај МбРТО) е малку пошироко, целата владина политика… Тенка 
е линијата, границата. Во однос на конкретното прашање за Законот за пристап до 
информациите од јавен карактер, апсолутно тоа е закон кој што е на Министерството за 
правда, и тие како такви беа носители на оваа активност и беа надлежни за формирање на 
работната група. Меѓутоа, Министерот без ресор беше тој со кого, кога зборувавме дали 

78 Интервјуто е спроведено на 30.1.2019. 
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ние или тој ќе ја преземе координативната палка во однос на тоа како ќе се комуницира, 
се договоривме дека тоа треба да биде тој, а не ние, бидејќи ние секако имаме многу 
повеќе активности што треба да ги реализираме. Нормално, сè што се правеше беше во 
комуникација помеѓу трите институции, односно помеѓу МИОА, МП и Министерот без 
ресор.“79

Освен ризикот од преклопување на надлежностите на институциите, 
испитаниците беа прашани дали сметаат дека има преклопување во 
материјалниот опфат меѓу различни стратешки документи. 

Запрашан дали има преклопување меѓу документите План 3-6-9 и План 18, 
во делот на реформата на јавната администрација и самата Стратегија, еден 
од испитаниците, го образложи следниов став: 

„Не. Нема такво преклопување меѓу (Плановите) 3-6-9 и 18 и Стратегијата, има 
комплементарност. Не е ниту само комплементарност, туку постои и синхронизација 
во активностите. Во дијалог со Европската комисија и со нашите институции, ние ги 
калибрираме најважните активност од реформите што треба да добијат гласност и 
видливост. Тоа е елементот што го користиме за поврзување. Кога спроведуваме широк 
спектар реформи, стратегии и акциски планови, ако ги ставиме сите едни врз други ќе 
излезе прилично (обемнно). Невозможно е тоа да го пратите и да го презентирате во 
Брисел или во јавноста и да го продадете како успешна приказна или како напредок. 
Неопходна е концентрација на три-четири области, фокус, резултати, видливост, 
позитивна перцепција. Апсолутно, сосема е јасно дека се работи за приоритизација.“80 

Друг испитаник објаснува: 

„Целта на тие документи беше да ги акумулираат на едно место клучните активности што 
произлегуваат од препораките што ни ги дава Европската комисија. Затоа, моравме да 
имаме некаков документ во кој сè ќе биде на едно место и кој ќе ги адресира најгорливите 
прашања што се своевиден бенчмарк (во овој момент) во комуникацијата помеѓу 
Европската Унија и Македонија. (Конкретните документи) не се исклучуваат едни со 
други, во Планот 18 нема мерки што се надвор од  Стратегијата. Меѓутоа, не ги има сите 
мерки што се предвидени во Стратегијата, ги има оние кои биле клучни мерки и биле 
приоритет во одреден период.“81 

Заклучок: Се јавуваат ризици од преклопување на надлежностите поради 
институционалната поставеност особено на релација тела во рамките на Владата и 
министерства со хоризонтална надлежност. 

Препорака: Да се ревидира законската рамка во делот надлежностите на клучните 
институции од централната власт, со цел да се оптимизира и рационализира 
институционалната мрежа. 

79 Интервјуто е спроведено на 18.01.2019. 
80 Интервјуто е спроведено на 30.1.2019. 
81 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
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5.4. Други прашања од интерес за 
спроведувањето

5.4.1. Прибирање податоци за следење на напредокот

Акцискиот план на Стратегијата содржи индикатори според кои треба да 
се следи и оценува успешноста на реформата. Понудените индикатори 
се на три нивоа: индикатори на ниво на општа цел, индикатори на ниво 
на посебна цел и мерки. Со поддршка на СИГМА82 и Европската Унија83 
се развиени два комплементарни документи кои понатаму го дефинираат 
процесот на следење и евалуација на Стратегијата. 

Испитаниците појаснуваат: 

„За секоја (цел), имаме индикатори во Стратегијата, за сите индикатори поединечно 
се прави пасош, во кој утврдуваме кои податоци ќе ги собираме, како и со каква 
динамика. Да речеме, има проекција за тоа каков ќе биде растот. Ако не е во проценти, 
ако сакаме зголемување или намалување на некоја состојба, се обидовме преку 
изразување да утврдиме основа за 2016 2018 и да дадеме проекција како планираме 
тоа да се одвива во наредните години. Мислам дека ќе биде од голема помош да ги 
покажеме резултатите и ефектите од спроведувањето. Во однос на прибирањето на 
информациите, секоја институција ги внесува преземените активности и има можност 
да даде информации за тоа дали извршувањето ќе биде навремено или ќе се доцни. 
Доколку има одредени ризици, ќе се утврди кои се, за да може да се интервенира.“84

Една од институциите ги има преземено следниве мерки: 

„Ни беше кажано да се номинираат лица кои посветено ќе работат на мерењето 
на резултатите. Министерството, се разбира, си назначи сигурни луѓе. Она што 
јас го направив по првиот состанок на Секретаријатот во Министерството за 
информатичко општество и администрација, побарав да се формира работна група, 

82 Министерство за информатичко општество, СИГМА, Стратегија за реформа на јавната 
администрација 2018-2022 и Акциски план: Насоки за следење и известување за спроведувањето (2018)  
Достапно на: https://bit.ly/2FJtqP6. 
83 Шалдева М., Сеизова Ивановска А., Предлог-систем за следење, оценување и известување за Стратегијата за 
реформа на јавната администрација и на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација 
2018-2022 година (2018) Достапно на: https://bit.ly/2JMex2x.
84 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019.

https://bit.ly/2FJtqP6
https://bit.ly/2JMex2x
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значи (претставници) од сите сектори, за да можам во секое време да ги црпам 
информациите кои имаат допирни точки со Акцискиот план. Јас, на пример, ако има 
точка на дневен ред или треба да се реферира во однос на роковите до каде сме со 
одредена активност, информациите ги црпам од колегите од министерството. Мислам 
дека тој пример, колку што разбрав на последната седница, го следеле и други 
институции. Од Министерството за информатичко општество беше кажано дека тоа 
е добар пример.“85

Заклучок: Преземени се активности за подобро осмислување на процесот на 
следење на имплементацијата на Стратегијата, односно за прибирање податоци, 
известување и оценување на напредокот. 

Препорака: Постоечките документи кои се однесуваат на прибирањето 
податоци, известувањето и оценувањето на напредокот да се интегрираат во 
еден конечен методолошки анекс, кој ќе биде интегрален дел од Стратегијата и 
од Акцискиот план. 

Капацитети за спроведување на аналитичките активности
Експертизата на нашата јавна администрација во континуитет е предмет 
на критика. 

Министерот за информатичко општество и администрација Манчевски го 
признава овој проблем: 

„Она со што се соочив откако влеговме во институциите е дека системот на 
поставеност е руиниран, а во многу институции не ни постои систем. Тоа е еден 
од проблемите, заедно со кадровскиот потенцијал со којшто располага јавната 
администрација. Квалитетните кадри си заминале и си заминуваат и тоа е првиот 
предизвик.  Се соочуваме со сериозен проблем во однос на кадровскиот капацитет 
на јавната администрација, особено на висококвалификувани стручни кадри, кои ќе 
ни бидат особено потребни при отворањето на преговорите со ЕУ. Имаме недостиг 
на високостручен кадар. Постои превработеност кај што не треба, а недостиг на кадар 
онаму каде што треба“.86 

И дел од испитаниците го делат овој став: 

„За жал, сè уште е проблем недостигот на капацитет во секоја смисла, и за водење 
на процесот внатре во институцијата и насекаде. Значи, многу е жално кога на сите 
настани, на сите состаноци за клучните, стратешки документи за активностите 

85 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019.
86 Фондација Отворено општество – Македонија, Креирање на јавните политики во перспективата на европската 
интеграција (Соопштение), 4.6.2018. Достапно на:  
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11555&catID=7&pageIndex=3&month=0&year=0&additionalID=118

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11555&catID=7&pageIndex=3&month=0&year=0&additionalID=118
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на државата одат истите луѓе. Тоа не е добро, значи не е добро и за Планот 18 и за 
реформата на правосудниот систем и секаде каде што ги гледаат истите луѓе во 
администрацијата. Тука нема квалитет, тука квалитетот ќе затаи. 

Квалитетни и искусни луѓе заминуваат и ние треба да си го признаеме тоа, треба да си 
го кажеме тоа. За да создадете нов кадар што ќе биде соодветна замена за луѓето кои 
заминале, потребно е време. 

Значи, од една страна има вработувања, но од друга страна капацитетите не можат да 
се изградат преку ноќ. Свесна сум дека е потребно време. Уште една причина за ваквата 
состојба е и потценување на значењето на одделенијата за стратешко планирање во 
изминатиов период. Ќе видиме што ќе покаже анализата на Генералниот секретаријат. 
Но тоа е тоа, недостасува стратешко размислување, не размислувате за важноста на 
документите, за тоа дека ако не ги поставите нештата и ако немате водилка не знаете 
каде одите и немате резултат.“87

За аналитичките дефицити друг испитаник укажува: 

„За жал, во институциите сè уште имаме слаби капацитети за некои аналитички задачи, 
особено ако станува збор за посериозно истражување, и тоа е нешто поради што јас 
лично сум многу несреќна. Меѓутоа, знам дека тоа е прашање што го адресираме и 
се трудиме да најдеме начини како да ги зајакнеме капацитетите кај групи луѓе во 
институциите кои би можеле да прават, да извршуваат некои (посериозни) аналитички 
работи, така што експертската помош е навистина добредојдена.“88

Анализите на граѓанскиот сектор89, но и на Генералниот секретаријат90, ги 
потврдуваат овие наоди. 

Заклучок: Институциите немаат капацитети за покомплексни истражувачки и 
аналитички зафати.

Препорака: Освен градење на капацитетите и пополнување на упразнетите 
места во организациските единици за стратешко планирање, да се размисли за 
креирање интердисциплинарни истражувачки тимови. 

87 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
88 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
89 Жупановска Д., Лазаров Г., Нерешена Рубикова коцка: Стратешко планирање и креирање на јавните политики 
(2019) Фондација Отворено општество – Македонија. Достапна на: http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/Nereshe-
na%20Rubikova%20kocka_MK1.pdf.
90 Генерален секретаријат на Владата, Информација за извршената анализа на внатрешните процеси, 
функциите и човечките ресурси за стратешко планирање во министерствата и во другите органи на државната 
управа (2018). Достапна на: http://www.mio.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/2_inrform.pdf

http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/Nereshena%20Rubikova%20kocka_MK1.pdf
http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/Nereshena%20Rubikova%20kocka_MK1.pdf
http://www.mio.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/2_inrform.pdf


51

февруари - декември 2018 година

5.4.2. Користење надворешна експертиза

Еден од начините за краткорочно решение на проблемот со аналитичкиот 
дефицит е користењето надворешна експертиза. Имајќи предвид 
дека, согласно Акцискиот план, во првата година од спроведувањето 
на Стратегијата активностите се претежно од аналитичка природа, 
користењето надворешна експертиза беше честа појава91. 

Испитаниците посочуваат дека дури и во случај кога се потпираат 
на надворешна експертиза, административните службеници имаат 
значителна улога во процесот: 

„Мислам дека таа перцепција не ви е најдобра, зашто како да добивте впечаток 
дека сите анализи ни ги подготвуваат донатори и надворешни експерти, а ние 
како Министерство, како вработени во Министерството, немаме никаков удел 
или партиципација. Тоа не е така! Тоа не е точно! Еве, ќе го земам примерот што 
направивме со еден (конкретен закон) каде што имавме реализација и оценка нула, 
согласно записникот и заклучоците од петтиот состанок со Специјалната група за 
реформа на јавната администрација. Она што го направивме тргнувајќи „од нула“ 
до денес, сигурно не е резултат исклучиво на поддршката од експертот (локален, 
меѓународен или домашен). 

Значи, развивме алатки, направивме документи, утврдивме како ќе изгледаат, каква ќе 
биде нивната содржина, кои се нашите очекувања.. Прво формиравме тим од неколку 
вработени, меѓу кои сум и јас. Не сум субјективна, ниту пак ова го сфаќам лично, но 
мора да потсетам дека секој од нас на дневна основа има значителен обем на работа 
која е надвор од описот на работните задачи. Сепак, ние  најдовме време да кажеме што 
очекуваме од анализата, најдовме време да почнеме со (изработка на) документите 
(набројува активности кои се реализирани). Мислите дека тоа можеше да го направи 
некој експерт однадвор? Сам? Не. Некој требаше да го прочита сето тоа, да го проверува, 
да дава насоки, да дава инпути, да искомуницира внатре, да добие согласност дали 
тоа е така или не. Ние сме во фаза на  потпишување на Меморандум за соработка. Тоа 
не го прават експерти, тоа го правиме сами. Значи, и другата анализа ја работевме со 
донаторска поддршка. Ама прашање е што сакаме, што очекуваме од анализата, дали 
сакаме компаративен преглед однапред или сакаме да ни понудат опции, за тие опции да 
ни дадат SWOT анализа, аргументи за или против. Тоа го правевме ние! Тоа не го правеа 
експерти. Анализата неколкупати се читаше, се враќаше, се дополнуваше, неколкупати  
ни даваа сугестии.“92 

Според друг испитаник: 

„…Секогаш се обезбедува и локална поддршка од институцијата. Значи, нормално е 
тие експерти да работат со некој внатре во институциите, тие не можат сами да го 
сработат сето тоа. Од наша страна, барем во Министерството, секогаш била обезбедена 
соодветна група луѓе, доколку задачата е поголема, или еден човек, доколку задачата 

91 Види тип на трошоци, покриени од донатори, стр.60 http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20
na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf 

92 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 

http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
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е помала. Значи, не е дека експертите кои доаѓаат сами работат сè и ние само им 
се заблагодаруваме за соработката, туку и ние сме активно вклучени во изработката 
на какви било документи (анализи, подготовки на документи, полиси пејпер, насоки и 
др.).“93

Испитаниците беа прашани дали имаат преференца за типот на експертизата, 
домашна или меѓународна. Од изложеното се чини дека дел од испитаниците 
преферираат домашна експертиза: 

„Апсолутно, јас преферирам да работам со домашни експерти, од причина што тие 
многу полесно ги разбираат процесите, на пример знаат дека прирачник е нешто 
необврзувачко и дека треба да има упатство. Мислам дека дури и се троши многу 
помалку време и се добиваат поквалитетни продукти. Убаво е кога си ги знаеш 
домашните експерти и сакаш да работиш со нив, зашто на крајот на денот знаеш дека 
ќе имаш поддршка. Ама ако дојде некој кој е така пратен, ќе се бориш и ќе изгубиш 
многу време. На крај може да добиеш продукт, но може и да не го добиеш.“94

Друг испитаник потврдува: 

„Значи, ако зборувам индивидуално, врз основа на она што сум го правела во 
изминатиов период, а е поврзано со Стратегијата, веројатно сум имала среќа во 
најголем дел мои соработници да бидат локални експерти со кои дефинитивно 
работите полесно, зашто тие го знаат контекстот, ги знаат и ги разбираат проблемите, 
конечно живеат со нив. Домашните експерти го живеат законот, ја живеат промената, 
ја применуваат од некој друг аспект. Не можам да кажам дека ми наштетило во 
работата и дека ми направило проблем, но веројатно се случило да ви дојде експерт, 
особено од систем што не е следбеник на континенталното право, да има потешкотии 
во разбирањето и потрошите повеќе време во објаснување или воведување или пак 
експерти кои, едноставно,  ви нудат нешто што веќе го имаат сработено, а не она што 
вам конкретно ви треба.“95

Иако начелно не дава префернца за видот на експертизата, и овој испитаник 
зборува за предностите на ангажирањето домашен експерт: 

„Прво, не би рекла дека може да се преферира one over the other, затоа што, особено 
кога станува збор за активности поврзани со легислативата, апсолутно е неопходно 
да имате локална поддршка. Локалниот експерт често знае да сработи нешто многу 
подобро од надворешен експерт, странски експерт, затоа што многу подобро го  познава  
домашното законодавство.

Генерално, мислам дека досега сме соработувале со одлични експерти. За квалитетот 
на производите не би рекла дека секогаш е стопроцентен во однос на нашите 
очекувања, меѓутоа како велат „големи очекувања- поголеми разочарувања.“96 

93 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019.
94 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
95 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
96 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
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Другите испитаници пак укажуваат на тоа дека преференцата зависи  
од контекстот: 

„Јас сум работела со многу експерти. И како што ние даваме различни резултати, 
така и експертите даваат различни резултати. Јас преферирам и домашни и странски 
експерти, односно комбинација од експерти, затоа што домашниот ја познава 
проблематиката, а странецот нормално може да ни го приближи законодавството, 
искуствата од слични системи и да сподели со нас добри практики. Ние не можеме 
секогаш да правиме анализа, затоа што навистина сме оптоварени со многу други 
работи, а експертите го гледаат (проблемот) од друг агол. Јас сметам дека кај нас, 
сакале или не, секогаш ќе постои некој субјективизам дека тоа што сме го превеле е 
најдобро. Јас сакам критика, критичен осврт од надворешни лица, затоа што сметам 
дека тоа може да ни помогне во  подобрување на состојбите.“97

Освен типот на експертизата што го преферираат, испитаниците беа 
прашани дали имаат слобода да учествуваат во изборот на експерт кога 
финансиската поддршка доаѓа од донатори.  

На прашањето дали се случуваат преговори околу одлуката за ангажман 
на одреден експерт, еден од испитаниците одговори: 

„Предлозите за ангажман на експертите ги преговараме заеднички  со донаторите.“98

Друг испитаник објаснува подетално: 

„Во изборот на експерти, генерално, секогаш учествуваат двете страни. Кога 
зборуваме, на пример, за ИПА-средства или за донации од Европска Унија, наспроти 
некој друг донатор, ситуацијата е малку поразлична, затоа што - нели - мора да се 
задоволат одредени критериуми, затоа што тие имаат комисии и специфични правни 
процедури по кои се избираат тие експерти. Меѓутоа, генерално, сме биле прашани, 
ако ништо друго, еве конкретно кај ИПА-средствата, кога се спремаат оние TOR-ови и 
огласи за експертите, апсолутно секогаш сме биле прашани што е она што ни треба, 
што е тоа што го бараме и какви квалификации сметаме дека треба да има избраниот 
експерт(ка).“99

Еден од испитаниците укажува на различни искуства: 

„Јас, на пример, сум имала различно искуство. Донаторот кажува тој и тој, меѓутоа 
најдобро е да можеме да го избереме ние. Се разбира, некои ги знаеме, некои не ги 
знаеме, тие што ги знаеме можеме однапред да ги кажеме. Иако знаете во тоа какво 
е неговото/нејзиното CV, а имало многу убави, производот не бил секогаш како што 
сме очекувале, Меѓутоа, она што е битно е дека ние знаеме како да го искористиме тој 
експерт во процесот и како да го водиме, да работиме заедно со него, а не да оставиме 
тој да напише нешто и да си замине. Ние секогаш сакаме да подискутираме за тоа 

97 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019.
98 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
99 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 



54

Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

што ќе го напише, да му побараме нешто дополнително, да му кажеме дека тоа не ни 
е доволно или што е тоа што ни е потребно. Значи, ние сакаме целиот процес да го 
поминеме заедно со него.“100

Заклучок: Се преферира домашна експертиза, особено кога станува збор за 
законски акти. При користење на надворешна експертиза, сепак вработените 
во институциите имаат важен придонес во спроведувањето на активноста. 
Администрацијата најчесто има некаков удел во одлуката за  
ангажман на експертот.  

Препорака: Типот на експертиза да се избира во зависност од контекстот, 
можностите и потребите на администрацијата. Институцијата да се вклучи во 
изборот на експертот, во мера во која тоа го дозволуваат правилата  
на донаторот.

5.4.3. Финансирање на Стратегијата

Доброто финансиско планирање е предуслов за доследна имплементација 
на стратешките документи, како што е Стратегијата. Согласно проекциите 
во Акцискиот план, се очекува Европската Унија да биде најголем донатор 
на Стратегијата, односно да обезбеди 56,36 % од потребните финансии, 
34 % од предвидените средства да се обезбедат од буџетот на државата, 
а преостанатите средства се очекува да се обезбедени од други  
извори на финансирање.

Прашани дали за нив е проблематично тоа што државата не е најголем 
финансиски донатор на Стратегијата која ја има усвоено Владата, ставовите 
на испитаниците беа поделени: 

„Апсолутно, сметам дека е во ред и не гледам во што е пречката. Мене ме радува 
фактот што ги имаме и тие 34 %, досега немало (ни толку).“101

Друг испитаник не се согласува: 

„Ако сакаме да покажете посветеност, ќе мора да го смениме односот. Да, се согласувам, 
малку е проблематично.“102

Меѓутоа, испитаникот објаснува дека една од причините за нискиот удел 
на учество на државата е незнаењето на администрацијата да направи 
пресметка на реалните трошоци: 

100 Интервјуто е спроведено на 20.3.2019. 
101 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019. 
102  Интервјуто е спроведено на 15.1.2019.



55

февруари - декември 2018 година

„Кога ја работевме проценката на трошоците, знаете дека Стратегијата ја правевме 
со проценка, не можевме да го примениме нивниот модел (ниту пак СИГМА тоа го 
препорача), бидејќи е прилично комплициран. Но, како и да е, за првпат се соочивме 
со формули и со вклучување на вработените во институцијава кои работат на 
финансиски прашања. Тие станаа свесни за тоа како да прават пресметки или какви 
се формулите за проценка на трудот на администрацијата, кои ние не ги калкулираме 
никако и никогаш, затоа што го сметаме дека тоа за дел од платата, а пресметката за 
плата е далеку од нешто што значи цена на чинење за конкретно извршување или 
ангажман во активностите. 

Мислам дека ќе дојдеме до тоа да правиме добри проценки, ако не по првата година, 
тогаш по втората година. Преку точна пресметка ќе се промени овој сооднос и ќе 
се адаптира финансиската поддршка на Стратегијата и на Акцискиот план преку 
буџетските пари.  

Мислам дека ова што е прикажано сега е повеќе резултат на незнаење да се пресмета 
трудот. Ние имавме проблем да објасниме што сè треба да биде утврдено во буџетската 
програма за реформа на јавната администрација, во посебна буџетска програма, и 
дека во таа програма ќе ја калкулираме само активноста што е нова и треба да доведе 
до реформа, а сè друго што е тековна активност мора да се стави во во редовниот 
буџет на институцијата. Е сега, можете да замислите од колку базично размислување 
и неразбирање на нештата треба да тргнеме и каде сакаме да стасаме.“103 

Друг испитаник дообјаснува: 

„И тогаш кога го подготвувавме (Акцискиот план) ние бевме апсолутно свесни дека 
ќе постои дисбаланс во однос на изворот на финансирање. Меѓутоа, во исто време 
мора да се земе предвид и контекстот и состојбата во којашто беше подготвена 
оваа стратегија. Значи, ние бевме во фаза кога веќе имавме подготвен секторски 
плански документ за реформа на јавната администрација, имавме апсолутно 
избуџетирани, односно испрограмирани средства од ИПА, кои доколку одлучевме да 
не ги искористиме ќе пропаднеа. Што значи, наместо да ја имаме Стратегијава, па врз 
основа на тоа да ги планираме парите и да ги правиме годишните акциски планови за 
ИПА, процесот беше сосема обратен, па делумно ситуацијата е таква поради тоа. Во 
исто време, свесни сме за тоа дека во иднина, апсолутно, колку повеќе финансии ќе 
се одвојат од страна на буџетот на државата, толку ќе биде поголема (посветеноста). 
Не е дека ние сме само (финансиски посветени) да го спроведеме ова, меѓутоа тоа 
апсолутно сведочи за нашата политичка посветеност. Затоа и дискутиравме за тоа во 
рамките на буџетите на сите институции што имаат активности во Стратегијата да се 
предвиди посебна програма наменета исклучиво за РЈА. Некако да почнеме оттука и 
понатаму да се подобруваме. 

Од една страна, многу убава вест, а од друга страна вест што не ни оди во прилог. 
Реформата на јавната администрација повторно стана многу атрактивна област за 
донаторите и нормално дека, како институција, кога ќе ти дојде донатор и ќе ти каже 
„јас сум заинтересиран да го поддржам ова и сакам да инвестирам и да вложам“, 
таквиот предлог не се одбива лесно. Тоа што има многу донатори во исто време не 
сведочи дека нема никаква политичка посветеност од наша страна.“104

103 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
104 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019. 
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Заклучок: За дел од испитаниците висината на уделот на државата во 
финансиското планирање на Стратегијата значи напредок, за други државата 
мора да го зголеми сопствениот удел  доколку сака да покаже посветеност на 
реформата. Нискиот удел се должи на незнаењето на администрацијата да го 
пресмета реалниот трошок, како и на вклучувањето активности во Стратегијата 
за кои е веќе обезбедена финансиска поддршка од Европската Унија. 

Препорака: Да се унапредат капацитетите на администрацијата за планирање 
и пресметување на реалните трошоци при креирање и спроведување на 
јавни политики. Институциите во своите буџети во посебна категорија да ги 
издвојуваат трошоците наменети за реформа на јавната администрација, со 
што К6 програмата од Буџетот реално ќе го отсликува уделот на државата во 
финансирање на реформата. 
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5.5. Информираност за и учество на 
засегнатите страни во спроведувањето 
на Стратегијата 

5.5.1. Граѓански организации

Во овој дел се прикажани резултатите од анкета со која се мери 
информираноста и учеството на граѓанските организации во реформата 
на јавната  администрација спроведена од страна на ФООМ и Евротинк, во 
2017105 и 2019106 година на пригоден примерок од граѓански организации.

Ако се споредат резултатите од 2017 година со резултатите од 2019 година, 
повеќе граѓански организации работат во области поврзани со реформата 
на јавната администрација. Па така, во областа „Систем на државна служба 
и управување со човечки ресурси“ во 2017 година 61,7% од испитаниците 
изјавиле дека никогаш не работеле во областа, додека во 2019 овој процент 
е намален на 56,52 %. Во областа „Организација на органите на државната 
управа“, процентот е намален од 54,74% на 44,93%, а во областа „Квалитет 
на услугите“ имаме намалување од речиси 8 % (32,29 % во 2017 година, 
наспроти 24,64% во 2019 година). Организациите помалку ги третираат 
овие активности како дел од стратешките организациски приоритети, а 
повеќе како дел од поединечни проекти. 

Висок процент организации се информирани за постоењето на 
Стратегијата. Па така, во 2019 година, 71% од организациите се информирани 
за овој стратешки документ, додека во фазата на подготовка, во 2017 
година, тој процент изнесувал 42,13%.  Во  2017 година 4,81% од граѓанските 

105 Мирчевска М.,Божиновска М., Жупановска Д., Лазаров Г., Истражување за знаење и учество на граѓанските 
организации во процесот на реформа на јавната администрација (2017) Фондација Отворено општество – 
Македонија и Евротинк- Центар за европски стратегии. Достапно на: http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/Nara-
tivna_analiza-Istrazhuvanje_na_gragj_org.pdf 
106 Мирчевска М., Јусуфи А., Лазаров Г., Истражување за знаење и учество на граѓанските организации 
во процесот на реформа на јавната администрација (2019) Фондација Отворено општество – Македонија и 
Евротинк- Центар за европски стратегии. 
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организации изјавиле дека учествуваат во подготовка на Стратегијата,  
додека процентот во 2019 година се искачува на 25%. Имајќи предвид 
дека Стратегијата се подготвуваше релативно долг период (јуни 2016  ̶ 
февруари 2018), како и структурата на работните групи кои ја подготвуваа, 
ова зголемување е очекувано. Учеството на граѓанските организации во 
работните групи основани од министерката Марта Арсовска Томовска 
во 2016 беше значително помало во споредба со  учеството во работните 
групи формирани од министерот Манчевски во 2017 година107. 

Висок процент граѓански организации, односно 80% не спроведуваат 
самостојно активности од Стратегијата за реформа на јавната 
администрација, додека 68% не учествуваат во ниту една активност што 
е дел од Акцискиот план на Стратегијата. Уште поголем процент, односно 
90% од испитаниците, не спроведуваат мониторинг на Стратегијата. 

Само 3% од граѓанските организации доставиле коментар/забелешки/
препораки на објавениот повик за придонес на граѓанските организации 
кон полугодишниот извештај за Стратегијата за реформа на јавната 
администрација, објавен од Министерството за информатичко општество 
и администрација, во август 2018 година108. 

Причините зошто организациите не доставиле одговор на Повикот, се 
следниве: 31 % не биле информирани за повикот; 29% биле информирани, 
но за нив ова не е тема од интерес; 23 % биле информирани за повикот, 
но не располагале со доволно информации за да подготват коментар; 
11 % биле информирани за повикот, но сметале дека нема да направат 
суштинска промена, дури и ако достават коментар, и 6%  биле информирани 
за повикот, но сметаат дека не бил даден доволно долг период  
за доставување коментар. 

Во периодот февруари – декември 2018, 56% од испитаниците не 
учествувале на конференција, дебата или тркалезна маса на тема 
поврзана со Стратегијата, а 82% не учествувале на обука или тренинг на 
тема поврзана со Стратегијата. 

107 За споредба, во работните групи основани од министерката Марта Арсовска Томовска, 14% од членовите 
беа претставници на граѓанските организации и мрежи, додека во работните групи основани од министерот 
Манчевски, овој просек изнесува 59 %. Големината на работните групи во првата фаза, во просек, беше 14, 
додека во втората фаза - 36 членови. Повеќе информации на стр. 9 http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_
reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
108 Министерство за информатичко општество и администрација, Повик за доставување придонес кон првиот 
полугодишен извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022 со 
арх.бр. 09/2-4345/2 од 10.8.2018. 

http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
http://fosm.mk/CMS/Files/Documents/foom_reforma%20na%20javnata%20administracija_MKD_web.pdf
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Конечно, високи  94% изјавија дека сакаат да добиваат тековни информации 
поврзани со Стратегијата и со Акцискиот план од страна на надлежните 
институции. Информативната содржина ја претпочитаат како доставена: 
тековно, по електронска пошта (43%), преку месечен е-весник, доставен по 
електронска пошта (27%), преку објава на институционалната веб-страница 
и редовно организирање јавни дебати, прес-конференции (по 15 %). Како 
пречка за учеството на јавните настани поврзани со реформата на јавната 
администрација, еден испитаник го наведува непокривањето на патните 
трошоци за учесниците кои доаѓаат надвор од главниот град. 

Еден од испитаниците, кој е дел од структурите за управување со процесот на 
имплементација на Стратегијата, им забележува на граѓанските организации 
дека се намалил нивниот интерес за Стратегијата: 

„Знаете дека извештајот го комуницираме, го објавуваме, очекуваме реакции. 
За жал, на полугодишниот извештај, имавме реакции само од вас и од Центарот 
за управување со промени, и покрај тоа што имаше сериозни најави од страна 
на невладиниот сектор дека ќе контрибуира. Со она што го работите како 
невладин сектор, ние ве доживуваме како рамноправен партнер, како сериозно 
заинтересирани и загрижени за тоа да го поддржите процесот на реформата на 
јавната администрација и, како и досега, да придонесете за неговата успешност. 
Исто така, сега и од оваа страна, ќе го искажам своето изненадување (нема да речам 
незадоволство, туку изненадување) од тоа колку, од една страна, се критикуваше 
затвореноста на процесот на подготовка на Стратегијата, односно колку ние се 
отворивме и дадовме можност, а реакцијата или одговорот, од друга страна, не беше 
задоволителен. Мислам дека ќе продолжиме со собирање на податоците на ваков 
начин, затоа што нема друг механизам. Значи, ќе ги контактираме контакт-лицата по 
електронски пат, имаме стандардизирана форма на образец што треба да го пополнат 
и да нè известат. Но бездруго, очекуваме зголемена поддршка и соработка од страна  
на невладиниот сектор“109

109 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019. 
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Заклучок: Граѓанските организации во значителна мера беа вклучени во 
работните групи за подготовка на Стратегијата. Меѓутоа, се забележува тренд 
на намалување на интересот, што може да се должи на фактот дека граѓанските 
организации не учествуваат директно во имплементацијата на Стратегијата, 
ниту пак се целна група. Оние кои реализираат мониторинг-активности, истите 
ги спроведуваат со донаторска поддршка. Граѓанските организации сакаат да 
бидат информирани за напредокот во имплементацијата на Стратегијата.

Препорака: Граѓанските организации да бидат вклучени и да дадат стручен 
придонес во оние активности од Стратегијата кои се од истражувачка 
природа, односно имаат за цел да утврдат некаква состојба врз основа на која 
понатаму се планираат и се реализираат јавни политики. Предвидувањето 
на финансиската поддршка за спроведување надворешен, независен 
мониторинг на Стратегијата, ќе овозможи одржливост на ваквиот тип 
активности. Граѓанските организации да се информираат со користење на 
различни канали на комуникација: електронска пошта, месечен е-весник, 
објави на институционалната веб-страница, организирање јавни дебати, прес-
конференции и др.. 

5.5.2. Граѓани

Во овој дел се претставени дел од податоците од годишното истражување 
на ЕвроМетар, со кое се мерат ставовите за и искуствата на граѓаните со 
јавната администрација.110

Во 2019 година, 44,4 % од испитаниците работата на јавната администрација 
ја оценуваат како лоша, а само 16,4 % се изјасниле дека работата е добра. 
Со вкрстување на податоците се доаѓа до заклучок дека симпатизерите 
на ВМРО-ДПМНЕ, жителите на Скопскиот регион како и оние со високо 
образование, се најкритични кон работата на јавната администрација, 
додека симпатизерите на СДСМ и ДУИ, како и оние со основно образование 
најдобро ја оценуваат нејзината работа.

Сепак, поголем процент на граѓаните во 2019 година, споредбено со 2017 
година, изјавиле дека лично не наишле на проблем при користењето на 
услугите на јавната администрација (54,5 % во 2019 година, наспроти 50,4 
% во 2017 година). 

110 Фондација Отворено општество – Македонија и Евротинк- Центарот за европски стратегии, Анкетно 
истражување ЕвроМетар 2019: Ставови на граѓаните за работата на јавната администрација (2019). Достапно на: 
http://www.fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=12737&catID=7

http://www.fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=12737&catID=7
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Процентот на испитаници кои изјавиле дека администрацијата испорачува 
квалитетни услуги во 2017 и во 2019 е релативно ист (24,4 % во 2017 и 24,5 
% во 2019), меѓутоа расте процентот на испитаници кои не се согласуваат 
со ставот дека административните услуги се квалитетни (38,9 % во 2017 
година, наспроти 42,2 % во 2019 година). 

Во однос на брзината на испорачување на услугата, во 2017 само 19,3 % 
од граѓаните се согласиле дека услугата е брза, додека во 2019 година 
процентот расте до 22,8 %. Мало намалување има во процентот граѓани 
кои не се согласуваат со ставот дека администрацијата испорачува брзи 
услуги - од 48,6 % (2017) на 47,7 % (2019). 

Граѓаните, во поголема мера, сметаат дека денес услугите се подостапни 
отколку претходно. Така, поголем процент граѓани сметаат дека цените на 
услугите се подостапни отколку порано (21,2% во 2017 година, наспроти 
26,2 % во 2018 година). 

Половина од граѓаните сметаат дека јавната администрација е 
нетранспарентна (44,5 % во 2017 година, наспроти 50,1 % во 2019 година). 
Процентот граѓани кои сметаат дека администрацијата е транспарентна, во 
2019 година изнесувал 22,6 %, што е пораст од претходно евидентираните 
17,7 % во 2017 година.

Расте и процентот граѓани кои сметаат дека во администрацијата не 
работат професионални кадри. Така, од 50,1 % во 2017 година, процентот 
расте до 54,3 % во 2019 година. 18,4 % од граѓаните во 2019 година сметаат 
спротивно, што е мал пораст во однос на  2017 година, кога процентот 
изнесувал 17,4 %. 

3/5 од граѓаните сметаат дека Северна Македонија има поголема јавна 
администрација во споредба со развиените западноевропски држави, 
што е мало намалување од претходно (60,3 % во 2019 година, наспроти 
63,1 % во 2017 година). Во 2019 година, високи 74,1 % сметаат дека јавната 
администрација е превработена (наспроти 72,5 % во 2017 година). 

Процентот на граѓани кои сметаат дека во јавната администрација се 
вработува само со партиска книшка е значително висок и евидентиран е 
пораст (73,8 % во 2019 година наспроти 70,7 % во 2017 година).  Со овој 
исказ во 2019 година не се согласуваат 12,3 %, што е пораст од претходно 
евидентираните 9,6 % во 2017 година. 

Во 2019 година, 74,2 % од граѓаните сметаат дека партиите ја искористуваат 
јавната администрација и нејзините ресурси за партиски и за лични цели, 
што е речиси идентичен процент како и во 2017 година (74,1 %). 
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Од листата понудени услуги, како најдобри се оценети услугите на 
Министерството за внатрешни работи, во делот патни и лични исправи, 
додека најлошо оценети се услугите на локалните власти/општините. 

Заклучок: Расте процентот граѓани кои без проблем  ги користат услугите 
на јавната администрација, но општиот тренд на незадоволство продолжува. 
Разликите во задоволство од работата на јавната администрација се најизразени 
во поглед на партиската определба, додека значителни разлики има според 
нивото на образование, економскиот статус и работното место. Партизираноста 
и превработеноста на јавната администрација и натаму се сметаат за голем 
проблем од  граѓаните.

Препорака: Министерството за информатичко општество и администрација 
да воспостави практика на редовно (барем еднаш годишно) мерење на 
перцепциите на граѓаните, на репрезентативен примерок од целата популација, 
како дополнителен извор на податоци за мерење на успешноста на реформата 
на јавната администрација. За таа цел, при годишното планирање на буџетот 
треба да се предвидат финансиски средства за ангажирање на консалтинг-
компанија која ќе го спроведе теренското истражување.  
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5.6. Ставови на испитаниците за Првиот 
извештај подготвен од Фондацијата 
Отворено општество - Македонија и 
Евротинк – Центар за европски стратегии

Генерално, испитаниците имаа позитивен став кон идејата за надворешен 
мониторинг. 

Коментирајќи ги содржината и препораките од Првиот извештај за степенот 
на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација, 
подготвен од Фондација Отворено општество - Македонија и Евротинк 
– Центар за европски стратегии, кој беше презентиран на заеднички 
настан со Министерството за информатичко општество и администрација, 
испитаниците посочија: 

„Се радувам кога има надворешен мониторинг, затоа што работата оди подобро. Ние 
бркаме рокови, бркаме имплементација, ги пазиме сите процедури. Меѓутоа, вие ги 
гледате работите кои се меки и не бараат многу филозофија, а кои треба нам да ни ја 
сменат културата на работа. Затоа е многу важно да се потсетува на тие препораки.“111

Според друг испитаник: 

„На крајот, ние самите сме свесни за сопствените недостатоци и ова ни дојде како 
добар коректив. Мора да кажам дека имаше две-три работи коишто беа поттик и ми 
се чини дека е навистина добро што ве имаме во ваква улога. Би очекувала малку 
повеќе ако имате можности, да дејствувате на мрежата на невладиниот сектор којашто 
нè мониторира во процесот, од аспект на тоа да ни дадат малку посериозен придонес 
и критички осврт, оперативна поддршка и, конечно, да видиме и ние што работите во 
текот на годината додека ние се справуваме со нашите битки, да видиме дали може да 
искористиме нешто од вашите анализи и продукти, со цел да прикажеме колку што е 
можно подобри резултати пред сè за граѓаните.“112

Сличен став има  и следниов испитаник: 

„Искрено, ми се допаѓаше тоа што го прочитавме. Мислам дека и ние дадовме 
коментари. Ми се допаѓаше делот каде што е направен пресек за финансиите. По 
настанот што го имавме заедно, коментиравме со колегите дека би било фино да 

111 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019.
112 Интервјуто е спроведено на 15.1.2019.
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биде застапен и во нашите извештаи затоа што е фина практика. Генерално мислам 
дека беше реален. Укажа на работи кои што можеби од оваа перспектива не би ги 
забележале….Така да апсолутно е баш корисно.“113

Критиките за Првиот извештај се насочени кон товарот кој обемот на 
барањата за пристап до информациите го создава за администрацијата, 
како и толкувањето дека администрацијата, во голема мера, се потпира на 
надворешна, а не сопствена експертиза.

Така, еден од испитаниците изјави: 

„Повеќе беше во делот на прибирањето на податоците и во начинот на прибирањето, 
затоа што теренски процесите се одвиваа некако паралелно и немаше соодветен 
одговор од страна на Комисијата (за пристап до информациите од јавен карактер). 
Во отсуство на соодветен одговор, ги имате тие заклучоци. Мислам, само во тој дел, 
временски можеби требаше да се поставиме поинаку, но имајте предвид дека овој 
документ треба да биде наш документ и алатка за работа, а не нешто со што ќе се 
излезе на прес и ќе се даде критика. Тој треба да биде препознаен како документ што 
ќе ја унапреди нашата работа, и тоа е многу важно. Да биде алатка што ќе ни помогне 
затоа што и тоа како треба да се разработуваат или да се гледаат аспектите, кои ние 
однатре не ги гледаме.“114 

Друг испитаник посочи: 

„Мислам дека ви беше погрешна перцепцијата дека во аналитичките документи или 
во најголем дел од спроведените активностите сме се потпреле исклучиво на локални 
експерти и на донаторска поддршка.“115

Заклучок: Генерално, испитаниците имаат позитивен став кон идејата за 
надворешен мониторинг. Сметаат дека истиот им помага да останат фокусирани 
на роковите и им дава сугестии за подобрување на перформансот. 

Препорака: Да се предвиди финансиска поддршка за спроведување 
надворешен, независен мониторинг на Стратегијата. Податоците поврзани 
со имплементацијата на Стратегијата да се објавуваат проактивно на веб-
страниците на институциите, со што ќе се намали обемот на барањата за 
пристап до информации од јавен карактер, а со тоа и товарот врз институциите.  

113 Интервјуто е спроведено на 18.1.2019.
114 Интервјуто е спроведено на 22.1.2019.
115 Интервјуто е спроведено на 15. 1.2019.
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Заклучоци 

Врз основа на информациите со кои  располагаме, ги издвојуваме следниве 
заклучоци: 

• Поради различното разбирање и очекување од процесот на реформа 
на јавната администрација, можно е оценката за напредокот на 
државните институции, граѓанските организации, меѓународните 
институции и граѓаните, да се разликува. Наспроти разбирањето 
на јавните службеници, сепак граѓаните успехот на реформата на 
јавната администрација не го оценуваат само преку квалитетот на 
јавните услуги, туку можно е врз нивната перцепција да влијаат и 
други фактори. 

• Советот за реформа на јавната администрација има одржано повеќе 
средби од пропишаниот минимум во Стратегијата. 

• Премиерот му дава политичка тежина на процесот. Присуството и 
континуитетот на претставниците од Советот е на задоволително ниво.

• Јавно достапни се два записници од четири одржани седници на 
Советот во периодот на анализа. 

• Постои одредено незадоволство од начинот на кој е структурирана 
формалната и неформалната комуникацијата на Советот со другите тела.

• Веројатно како резултат на начинот на кој е структурирана 
комуникацијата, поголем дел од испитаниците не беа во можност 
прецизно да издвојат дел од клучните препораки што ги дава Советот 
по Првиот полугодишен извештај.

• Од нивното основање до крајот на 2018 година, Секретаријатот има 
одржано помалку средби отколку Советот. 

• Присуството и континуитетот на претставниците на Секретаријатот е 
на задоволително ниво. Активноста на членовите на Секретаријатот 
на средбите е врзана со темата, па колку е темата поспецифична 
(статусот на имплементацијата на поединечните активности), 
толку е помала вклученоста на другите институции, кои не се  
имлементатори на активноста. 
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• Седниците на Секретаријатот во најголема мера се фокусирани на 
статусот на имплементацијата на активностите од Акцискиот план, во 
контекст на утврдените рокови.

• Оние институции кои имаат хоризонтални надлежности, имаат 
поизразено чувство на сопственост врз процесот на реформа  
на јавната администрација. 

• Имајќи предвид дека Тимот во јавноста ги претставува наодите 
за напредокот во имплементација на Стратегијата, истиот се 
идентификува како тело кое е одговорно за содржината што 
ја презентира. Освен координатори по области, се воведуваат 
координатори на подгрупи. Со новото решение, Тимот воведува 
попрецизна поделба на одговорностите во самото Министерството. 
Меѓутоа, комуникацијата и надлежностите кон другите институции и 
тела, се недоволно прецизни, особено со потесното дефинирање на 
надлежностите на Тимот. 

• Поголем дел од контакт-лицата зеле учество во активностите за 
градење на нивните капацитети поврзани со Стратегијата, додека 
мал дел од нив присуствувале на јавен настан на кој се дискутира 
на теми поврзани со реформата на јавната администрација. Мал дел 
учествувале во подготовка на полугодишниот извештај, веројатно 
поради тоа што нивната институција, во анализираниот период, 
не учествувала во имплементацијата на конкретни активности 
од Акцискиот план. Најголем дел контакт-лица воопшто не биле 
исконтактирани од Секретаријатот или од Тимот.   

• Не постојат формални механизми за санкционирање на 
ненавременото исполнување на обврските на оние институции 
вклучени во имплементација на Стратегијата.

• Во Акцискиот план, во одреден број случаи, се користи јазик што не е 
доволно прецизен, со што се отежнува утврдувањето на одговорноста 
за имплементација на активностите. Кај некои органи кои учествуваат 
во имплементацијата, а не се водечки, постои неинформираност или 
недоволна иницијативност.  Сè уште се користи формалниот, пишан 
начин на комуникација помеѓу институциите, иако динамиката на 
работа бара побрза комуникација.   

• Се јавуваат ризици од преклопување на надлежностите поради 
институционалната поставеност, особено на релацијата тела во 
рамките на Владата и министерствата со хоризонтална надлежност. 
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• Преземени се активности за подобро осмислување на процесот на 
следење на имплементацијата на Стратегијата, односно за прибирање 
податоци, известување и оценување на напредокот. 

• Институциите немаат капацитети за покомплексни истражувачки  
и аналитички зафати.

• Се преферира домашна експертиза, особено кога се во прашање 
законски акти. При користење на надворешна експертиза, 
сепак вработените во институциите имаат важен придонес во 
спроведувањето на активноста. Администрацијата најчесто има 
некаков удел во одлуката за ангажирање експерт.  

• За дел од испитаниците, висината на уделот на државата во 
финансиското планирање на Стратегијата е напредок, според 
други државата мора да го зголеми тој удел доколку сака да покаже 
посветеност на реформата. Нискиот удел се должи на незнаењето 
на администрацијата да го пресмета реалниот трошок, како и на 
вклучувањето активности во Стратегијата за кои е веќе обезбедена 
финансиска поддршка од Европската Унија. 

• Граѓанските организации во значителна мера беа вклучени 
во работните групи за подготовка на Стратегијата. Меѓутоа, се 
забележува тренд на намалување на интересот, што може да се должи 
на фактот дека граѓанските организации не учествуваат директно 
во имплементацијата на Стратегијата, ниту пак се целна група. Оние 
кои реализираат мониторинг-активности, истите ги спроведуваат 
со донаторска поддршка. Граѓанските организации сакаат да бидат 
информирани за напредокот во имплементација на Стратегијата.

• Расте процентот граѓани кои без проблем ги користат услугите на јавната 
администрација, но општиот тренд на незадоволство продолжува. 
Разликите во задоволство од работата на јавната администрација се 
најизразени во поглед на партиската определба, додека значителни 
разлики има и според нивото на образование, економскиот статус 
и работното место. Партизираноста и превработеноста на јавната 
администрација и натаму се сметаат за голем проблем од  граѓаните..

• Испитаниците кои  се дел од структурите за управување со 
спроведувањето на Стратегијата, генерално имаа позитивен став кон 
идејата за надворешен мониторинг. Тие сметаат дека истиот ќе им 
помогне да останат фокусирани на роковите и ќе им дава сугестии за 
подобрување на перформансите. 
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Препораки 

Препораките во прилог имаат за цел да придонесат кон поуспешно 
остварување на целите на Стратегијата за реформа на јавната администрација 
2018 - 2022 и на Акцискиот план: 

• Да се истражи подобро начинот на кој граѓаните ја оценуваат реформата 
на јавната администрација.  

• Да се следи зачестеноста и да се евидентира содржината која се 
дискутира на седниците на Владата, како и одлуките што се носат, а се 
однесуваат на Стратегијата или се од важност за реформата..

• Да продолжи трендот на континуирано присуство и учество на членовите 
на Советот. 

• Редовно и навремено да се објавуваат заклучоците од седниците 
на Советот на веб-страницата на Министерството за информатичко 
општество и Владата, како што е предвидено во Стратегијата.

• Да се ревидираат формалните и неформалните канали на 
комуникација помеѓу телата кои се воспоставени со Стратегијата, 
со цел да се унапреди нивото на информираност и да се овозможи  
двонасочност во комуникацијата.

• Заклучоците и насоките на Советот треба да бидат попрецизни и 
доследно проследени до другите нивоа.

• Да се зголеми зачестеноста на средбите на Секретаријатот, односно 
Секретаријатот да се сретнува на месечно ниво. 

• Да се продолжи трендот на континуирано присуство на номинираните 
членови и заменици на седниците на Секретаријатот, со тоа што секоја 
институција ќе има барем еден претставник на секоја средба.

• Имајќи ја предвид пошироката надлежност на Советот, како точки 
на дневен ред да се ставаат и прашања кои не се однесуваат само на 
следењето на напредокот, туку и на контекстот, околината и трендовите 
што влијаат на успешноста на реформата. Со цел да се примени секторски 
пристап, Секретаријатот треба да ги разгледува комплементарните 
стратегии на Стратегијата и да дискутира за кумулативните ефекти на 
овие стратешки документи.
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• И натаму да се стимулира чувството на сопственост врз процесот, 
со потенцирање на овој момент од страна на Советот, но и од оние 
институции кои имаат хоризонтална надлежност. Да се развијат 
механизми за поголемо вклучување и информирање на институциите 
кои не се претставени во некое од телата надлежни за Стратегијата. 

• Иако учеството на институциите зависи од обврските и од роковите 
зададени во Акцискиот план, препорачливо е контакт-лицата тековно да 
се информираат за напредокот во имплементација на Стратегијата и/или 
да се стимулираат да учествуваат на јавните настани и во активностите 
за градење на капацитетите, со цел да се одржува нивната мотивација и 
постепено да се унапредуваат знаењата за овие хоризонтални процеси. 

• Потребно е да се ревидираат формалните и неформалните канали 
за комуникација меѓу Тимот и другите засегнати тела и институции. 
На координаторите во рамки на Тимот, да им се даде поширок мандат 
за постапување, односно да им се овозможи директна комуникација 
со институциите вклучени во спроведување на активностите. Доколку 
на Тимот не му се дадат поголеми надлежности, презентирањето на 
извештаите за напредокот треба да му припадне на Секретаријатот 
или на Советот, како тела што имаат политичката одговорност  
за успешноста на реформата.  

• Да се процени ефикасноста на неформалните механизми кои стојат на 
располагање во случај на ненавремено исполнување на обврските. 

• Кога Акцискиот план ќе се подложи на ревизија, да се отстрани јазикот кој 
што не е доволно прецизен во делот на утврдувањето на одговорноста 
за имплементацијата на активностите. Потребно е да се унапреди 
информираноста на институциите за обврските што ги имаат преземено 
со Стратегијата и да се стимулира поинтензивната комуникација меѓу 
институциите, со цел да бидат тековно информирани за напредокот. 
Електронската кореспонденција треба да се смета за официјална 
кореспонденција. 

• Да се ревидира законската рамка во делот на надлежностите на 
клучните институции од централната власт, со цел да се оптимизира и 
рационализира институционалната мрежа. 

• Постоечките документи кои се однесуваат на прибирање податоци, 
известувањето и оценувањето на напредокот да се интегрираат во еден 
конечен методолошки анекс, кој ќе биде интегрален дел на Стратегијата 
и на Акцискиот план. 
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• Во однос на аналитичкиот дефицит во институциите, освен градењето на 
капацитетите и пополнувањето на упразнетите места во организациските 
единици за стратешко планирање, да се размисли за креирање на 
интердисциплинарни истражувачки тимови.

• Зависно од контекстот, можностите и потребите на администрацијата, 
да се избере типот на надворешна експертиза. Институцијата, во 
мера што ја дозволуваат правилата на донаторот, да се вклучи во  
изборот на експертот.

• Да се унапредат капацитетите на администрацијата за планирање и 
пресметување на реалните трошоци при креирање и спроведување на 
јавни политики. Институциите во своите буџети во посебна категорија 
да ги издвојуваат трошоците наменети за реформата на јавната 
администрација, со што К6 програмата од Буџетот реално ќе го отсликува 
уделот на државата во финансирање на реформата.

• Граѓанските организации да бидат вклучени и да дадат стручен 
придонес во оние активности од Стратегијата кои се од истражувачка 
природа, односно кои имаат за цел да утврдат некаква состојба врз 
основа на која понатаму ќе се планираат и реализираат јавните 
политики. Предвидувањето на финансиската поддршка за спроведување 
надворешен, независен мониторинг на Стратегијата, ќе овозможи 
одржливост на ваквиот тип активности. Граѓанските организации да 
се информираат со користење на различни канали на комуникација:  
електронска пошта месечен е-весник, објави на институционалната веб-
страница, организирање јавни дебати, прес-конференции и др. 

• Министерството за информатичко општество и администрација да 
воспостави практика на редовно (барем на годишно ниво) мерење на 
перцепциите на граѓаните, на репрезентативен примерок од целата 
популација, како дополнителен извор на податоци за мерење на 
успешноста на реформата на јавната администрација. За таа цел, при 
годишното планирање на буџетот во континуитет треба да се предвидат 
финансиски средства за ангажирање на консалтинг-компанија која ќе го 
спроведе теренското истражување.  

• Податоците поврзани со имплементацијата на Стратегијата да се 
објавуваат проактивно на веб-страниците на институциите, со што ќе 
се намали обемот на барањата за пристап до информации од јавен 
карактер, а со тоа и товарот врз институциите. 
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Прв извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година
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февруари - декември 2018 година
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