Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведен од МЦЕО, Еко-свест, Реактор и Зенит.
Проектот е финансиран од Европската унија.

Извещтај пд кпнсултација сп градански прганизации и други засегнати страни
Припритети, предизвици, преппраки и мерки за
Стратегијата за рефпрма на јавната администрација 2017–2022
ИПА2 Механизмпт за градански прганизации1 вп март2016 г. заппшна сп кпнсултираое на граданските прганизации за пплитиките, прпграмите, предизвиците и
припритетите вп сектпрпт „Демпкратија и владееое“2, кпј ја ппфаќа и рефпрмата на јавната администрација. Вп прганизација на Аспцијацијата Зенит и ИПА 2
Механизмпт, а вп спрабптка сп Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација (МИОА),на 30 јуни 2016 г. вп Скппје се пдржа јавна кпнсултација
за утврдуваое припритети пд страна на граданскптп ппщтествп за нпвата стратегија за рефпрма на јавната администрација. Вп пвпј извещтај се резимирани
ставпвите на ушесниците вп кпнсултациите искажани лишнп или дпставени пп електрпнска ппщта, вклушителнп и на 60 претставници пд граданскипт сектпр,
виспкппбразпвните устанпви и делпвната заедница кпи присуствуваа на настанпт. Извещтајпт ќе биде дпставен дп МИОА, експертите на СИГМА3 кпи гп впдат
прпцеспт на израбптка на стратегијата, какп и дп Делегацијата на Еврппската унија вп Македпнија и други развпјни партнери.Избраните претставници на ИПА 2
механизмпт, кпи се вклушени вп тематските ппдгрупи за израбптка на стратегијата ќе настпјуваат да се земат предвид пвие ставпви на граданскптп
ппщтествп.ИПА 2 Механизмпт гп задржува правптп да гп дппплни пвпј извещтај врз пснпва на нпви кпментари пд граданските прганизации. Извещтајпт е
ппделен вп щест дела, кпи ги ппфаќаат петте тематски пбласти на Стратегијатаи ппщтптп пращаое за Управуваое и кппрдинација сп рефпрмата:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1

Развпј и кппрдинација на пплитики, стратещкп планираое и кппрдинација
Управуваое сп шпвешки ресурси
Јавни услуги и ИТ ппддрщка на администрацијата
Организација на државната власт, централна власт, лпкалнасампуправа
Антикпрупција, транспарентнпст, птшетнпст и пдгпвпрнпст
Управуваое и кппрдинација сп рефпрмата на јавната администрација

ИПА 2 механизмпт за граданските прганизации пбединува 216 прганизации сп цел ппдпбруваое на партиципативната демпкратија преку спздаваое услпви и псигуруваое
спрабптка на граданските прганизации сп властите. Механизмпт има избрани претставници пп сектприте на делуваое награданските прганизации, кпи ги претставуваат и
застапуваат ставпвите и ппзициите на шленките.
2
Опфатпт на сектпрпт е дефиниран сп Наципналнипт индикативен стратещки дпкумент за ИПА 2 (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-cspformer-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf). Кус ппис на сектпрпт мпже да се најде на https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/prilog/2.+Annex+1+MKD.pdf
3
СИГМА (Ппддрщка за ппдпбруваое на ракпвпдеоетп и управуваоетп) е заеднишка иницијатива на ЕУ и ОЕЦД.

I.

РАЗВПЈ НА ППЛИТИКИ, СТРАТЕШКП ПЛАНИРАОЕ И КППРДИНАЦИЈА

Граданскипт сектпр и бизнис заедницата пценуваат дека ппстпјните механизми за ушествп и кпнсултираое на засегнатите страни вп прпцеспт на
развпј на пплитики и стратещкп планираое не ппстигнуваат дпвплна вклушенпст, и кпнстатираат дека птсуствува дпследна примена на пвие
механизми на прпактивен нашин щтп ќе пвпзмпжи сущтинскп влијание на јавнпста врз пплитиките, вклушителнп и врз правните акти. Дпминира
кпнсултираоетп на граданскипт сектпр и пстанатите засегнати страни дури пткпга државните пргани ќе ппдгптват напреден нацрт на пплитиките,
вклушителнп и правните акти, пднпснп вп фаза кпга е тещкп да се пствари сущтинскп влијание. Мпделите за директна демпкратија (референдум)
и директнп вклушуваое на граданите (на пр. граданска иницијатива, спбир на градани) реткп се кпристат ппради слпжените административни
услпви и виспките цензуси.Правната регулатива е ппдлпжна на мнпгу брзи и шести измени, щтп не секпгащ се сппдветнп јавнп кпнсултирани и щтп
резултира сп нејзин слаб квалитет. Не се спрпведува прпценка на рпдпвптп влијание (genderassessment) на стратегиите ппсебнп врз мажи и жени,
и ппсебнп врз рпдпвата еднаквпст, щтп се два разлишни пристапи.Не се гради институципнална мемприја и база на примери на дпбра и лпща
практика щтп мпжат да делуваат какп кпрективни механизми при развпјпт на пплитики и прпписи. Пптребна е ппгплема успгласенпст на правните
акти, а правптп на ЕУ не секпгащ е дпследнп применетп. Не секпгащ правните акти се разбирливи и дпстапни дп сите градани, вклушителнп и
етнишките малцинства, лицата сп ппсебни пптреби какп и други ранливи групи. Несппдветни се капацитетите на државните пргани за
спрпведуваое на пплитиките, кппрдинација, мпнитпринг и евалуација – вклушителнп и мереое на резултатите и влијанијата.

Припритети и предизвици
Активнп ушествп и кпнсултираое на јавнпста, вклушителнп и граданскипт и
делпвнипт сектпр (Принципи на СИГМА за јавна администрација,Ппглавје 2,
Принцип 114)
 Ппстпјните механизми за ушествп и кпнсултација сп засегнатите страни се
применуваат ппвеќе какп фпрмалнпст, без да пвпзмпжуваат сущтинскп
влијание на јавнпста врз пплитиките и прпписите. Дпминира
кпнсултираоетп на граданскипт сектпр и пстанатите засегнати страни дури

Преппраки и мерки

 Да се згплеми вклушуваоетп на граданскипт сектпр и
засегнатите страни ущте на самипт ппшетпк пд креираоетп
на пплитиките, а пспбенп преку нивнп вклушуваое вп
рабптни групи за израбптка на пплитиките – вклушителнп и
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2

Припритети и предизвици









пткпга државните пргани ќе ппдгптват напреден нацрт на пплитиките,
вклушителнп и правните акти, пднпснп вп фаза кпга е тещкп да се пствари
сущтинскп влијание.Мпделите за директнадемпкратија (референдум) и
директнп вклушуваое на граданите (на пр. граданска иницијатива, спбир на
градани) реткп се кпристат ппради слпжените административни услпви и
виспките цензуси.
Владата не пдгпвпри сппдветнп на забелещките на граданскипт сектпр на
актите за пснпваое на Спветпт за спрабптка ппмеду Владата и граданскипт
сектпр – ппсебнп на фактпт дека мнпзинствп вп Спветпт се претставници на
државните пргани.
Сѐ ущте ппстпјат слушаи предлпг-закпните кпи се дпнесуваат пп редпвна и
скратена ппстапка да не се пбјавуваат на ЕНЕР, да нема кпнсултации сп
засегнатите страни преку ЕНЕР, или да не се ппшитува рпкпт за кпнсултации
сп засегнатите страни преку ЕНЕР. Истп така,на ЕНЕР се пбјавуваат самп
предлпг-закпните, нп не и предлпзите на другите правни акти.
Отсуствува или е недпвплнп кпнсултираоетп на јавнпста за предлпгстратещките планпви и гпдищни прпграми на наципналнп, а пспбенп на
лпкалнп нивп.
Недпвплна и несппдветна е вклушенпста на граданскипт сектпр вп
планираоетп, мпнитпрингпт и евалуацијата на претпристапната ппмпщ за
Македпнија.
Лпкалните власти шестп немаат шпвешки, финансиски ресурси и пплитишка
вплја за спрабптка сп граданскптп ппщтествп.

Преппраки и мерки








групите за планираое и прпграмираое на странската ппмпщ,
какп и рабптните групи за НПАА.
Да се направат функципнални ппстпешките механизми кпи
мпжат да придпнесат за ушествп и кпнсултираое на јавнпста
(ЕНЕР, прпценка на влијаниетп на регулативата, Упатствп за
нашинпт на ппстапуваое вп рабптата на министерствата за
вклушуваое на засегнатите страни вп ппстапката за
изгптвуваое закпни, пценка на спрпведуваоетп на
регулативата – ex-postевалуација, Кпдекс на дпбри практики
за ушествп на граданскипт сектпр вп прпцеспт на креираое
пплитики), и истите да бидат задплжителни вп пракса, а да
се пднесуваат на сите правни акти вп прпцесите на развпј на
пплитики и стратещкп планираое.
Властите да ги ппддржат и прифатат ппстпјните платфпрми
на граданскптп ппщтествп за структуриран дијалпг и
спрабптка ппмеду граданските прганизации и државните
пргани вп прпцеспт на развпј на пплитиките.
Да се плесни пристаппт на граданите дп мпделите за
директна демпкратија (референдум) и вклушуваое на
граданите (на пр. граданска иницијатива, спбир на градани) сп
цел ппеднпставнп заппшнуваое иницијативи и пстваруваое
влијание врз јавните институции на наципналнп и лпкалнп
нивп.
Да се кпристи инфпрмациска технплпгија за мпнитпринг и
евалуација на примената на партиципативен и
кпнсултативен пристап вп креираоетп на пплитиките
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Развпј на пплитики и прпписи заснпвани на дпкази (Принципи на СИГМА за
јавна администрација,Ппглавје 2, Принцип 10)
 На квалитетпт на правната регулатива и на нејзинптп спрпведуваое
негативнп влијае брзата динамика на измени и дппплнуваоа, хипер
прпдукцијата на закпни и шестптп кпристеое скратена ппстапка за
дпнесуваое закпни
 Објавените извещтаи за прпценка на влијаниетп на регулативата шестппати
не спдржат метпдплпщки издржана прпценка на влијанијата, вклушителнп и
на фискалните; вп извещтаите мнпгу шестп државните пргани наведуваат
самп други државни пргани какп засегнати страни сп кпи биле спрпведени
кпнсултации; извещтаите за прпценка на влијаниетп на регулативата не се
дпставуваат дп Спбраниетп, па пратениците при пдлушуваоетп немаат
инфпрмација за влијанијата.
 Метпдплпгијата за пценка на спрпведуваоетп на регулативата (expostевалуација) се применува исклушителнп реткп и не ппстпи независен
механизам за следеое на спрпведуваоетп на ваквата пценка.
 Отсуствува институципнална мемприја и база на примери на дпбра и лпща
практика щтп ќе делуваат какп филтер или кпрективен механизам вп
прпцеспт на развпј на пплитики и прпписи.
 Кпмисиите за еднакви мпжнпсти и за пднпси меду заедниците шестп не се
спстануваат или не се пснпвани, па пттука птсуствува нивнипт важен
придпнес при развпјпт на пплитики и прпписи.
 Нема сппдветнп вклушуваое на унапредуваоетп на рпдпвптп влијание и
рпдпвата еднаквпст вп пбрасците и метпдплпгиите за израбптка на
стратещки планпви и гпдищни прпграми, спгласнп Стратегијата за рпдпва
еднаквпст 2013–2020.
 Не се спрпведува прпценка на рпдпвптп влијание (genderassessment) на

 Да се примени метпдплпгијата за пценка на спрпведуваоетп
на регулативата (ex-postевалуација) какп нашин за
ревидираое и згплемуваое на квалитетпт на регулативите, и
да се прпщири на ппгплем брпј на регулативи (да не бидат
самп минималнипт брпј на 2 регулативи гпдищнп пп
министерствп щтп се предмет на ваква евалуација)
 Да се впведат независни кпнтрплни механизми за следеое
на примената на метпдплпгиите за прпценка на влијаниетп
на регулативата и пценка на спрпведуваоетп на
регулативата
 Да се ппдпбрува квалитетпт на правната регулатива вп фаза
на нацрти и вп фаза на имплементација, преку кпрективни
механизми (на пр. база на дпбри и лпщи практики,
институципнална мемприја, Кпмисиите за еднакви мпжнпсти
и за пднпси меду заедниците)
 Дпследнп да се зема предвид рпдпвптп влијание и рпдпвата
еднаквпст, и да се применува задплжителен фпрмат вп кпј ќе
се пбразлпжува какп мерките и активнпстите вп пдредени
сектпрски пплитики ќе придпнесат кпн рпдпва еднаквпст.
 При планираоетп и креираоетп на стратегии и пплитики да
се впведе задплжителна ппстапка за прпценка на: а) мпжни
влијанија врз мажи и жени, и б) мпжни влијанија врз
рпдпвата еднаквпст
 Системски да се рещи прпблемпт сп рпдпвите пращаоа
преку задплжителни пбуки и израбптка на стратегија за
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стратегиите ппсебнп врз мажи и жени, и ппсебнп врз рпдпвата еднаквпст,
щтп се два разлишни пристапи.
Правна успгласенпст вклушителнп и сп правптп на ЕУ (Принципи на СИГМА за
јавна администрација,Ппглавје 2, принципи 6 и 9)
 Пптребна е ппгплема успгласенпст на правните акти; Секретаријатпт за
закпнпдавствп не функципнира какп филтер кпј ќе ја прпверува уставнпста и
закпнитпста на предлпг-прпписите, какп и нивната успгласенпст сп правптп
на ЕУ.
 Правптп на ЕУ не секпгащ е дпследнп применетп, или пак бара
прилагпдуваое кпн лпкалнипт кпнтекст вп нащата земја.

Дпстапнпст на правните акти дп јавнпста (Принципи на СИГМА за јавна
администрација,Ппглавје 2, Принцип 12)
 Правните акти шестп се неразбирливи и кпнфузни за пбишнипт граданин.
 Правните акти шестп не се дпстапни дп малцинствата на нивнипт мајшин
јазик, а има слушаи превпдите на правните акти и другите дпкументи да се
несппдветни или нетпшни – какп резултат на несппдветните капацитети за
струшен превпд вп администрацијата.
 Не се прават наппри правните акти да бидат дпстапни за специфишни групи
сп хендикеп, или за други ранливи групи кпи немаат средства да пристапат
дп правните акти преку интернет или преку кпмерцијални платфпрми.
 И ппкрај шестите измени и дппплнуваоа на правните акти, реткп се
дпнесуваат и пбјавуваат пфицијални прешистени текстпви, а непфицијалните
спдржат грещки, не пбезбедуваат правна сигурнпст и ппнекпгащ се дпстапни
самп преку кпмерцијални платфпрми.
 Не секпгащ се леснп дпстапни дпнесените стратещки планпви и гпдищни

Преппраки и мерки
бучетираое на рпдпви пращаоа.

 Знашителнп да се зајакнат капацитетите на Секретаријатпт за
закпнпдавствп за прпверка на успгласенпста на правните
акти, какп и успгласенпста сп правптп на ЕУ
 Да се ппстигне рамнптежа меду прпцеспт на успгласуваое сп
правптп на ЕУ и реалните пптреби и спстпјбата вп
Македпнија
 При пценка на успгласенпста сп правптп на ЕУ да се кпристат
и анализите на граданските прганизации

 Да се прппищат и применат и други нашини на згплемуваое
на транспарентнпста и дпстапнпста на правните акти сп
упптреба на нпви е-сервиси, вклушителнп и за пфицијални
прешистени текстпви, а земајќи ги предвид и лицата сп
ппсебни пптреби, и другите ранливи групи градани.
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прпграми на наципналнп, а пспбенп на лпкалнп нивп.
Транспарентнпст на Владата(Принципи на СИГМА за јавна
администрација,Ппглавје 2, Принцип 6)
 Јавнпста нема пристап дп дневните редпви на седниците на Владата (кпи се
класифицирани какп интерни акти), записниците пд седниците, а вп
Службен весник на Република Македпнија се пбјавуваат самп пние акти на
Владата за кпи таа ќе пдлуши да се пбјават.
Кппрдинација, спрпведуваое, мпнитпринг и евалуација(Принципи на СИГМА
за јавна администрација,Ппглавје 2, принципи 11, 8 и 5)
 Несппдветни капацитети за спрпведуваое на пплитиките, кппрдинација,
мпнитпринг и евалуација – вклушителнп и мереое на резултатите и
влијанијата; министерствата немаат пдделенија за мпнитпринг и евалуација;
не се влпжува вп јакнеое на пвие капацитети.

 Спгласнп принципите на СИГМА за јавна администрација да
се пбјавуваат дневните редпви на седниците на Владата и
актите на Владата

 Да се јакнат сппспбнпстите за мпнитпринг и евалуација
 Да се кпристат ИТ алатки за мпнитпринг и евалуација.
 Да се примени метпдплпгијата за пценка на спрпведуваоетп
на регулативата (ex-postевалуација) на ппгплем дел пд
регулативата
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II. УПРАВУВАОЕ СП ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ
Граданскипт сектпр кпнстатира дека не се применува дпследнп нашелптп на заслуги при врабптуваое и унапредуваое, и не ппстпи сппдветен
систем за прпфесипнален развпј на службата. Пптребна е сппдветна защтитата пд пплитишки влијанија врз рабптата на службата и при
селекцијата на кадар, а вп наспка на департизација на службата. Отсуствува сппдветна алпкација на шпвешките ресурси вп службата, какп пп
брпјнпст, така и пп вещтини и пбразпвание.

Припритети и предизвици
Транспарентна селекција сппред заслугии спрешуваое ппсреднп и
неппсреднп пплитишкп влијание врз виспките меначерски ппзиции вп јавната
служба (Принципи на СИГМА за јавна администрација,Ппглавје 3, принципи 3 и
4)
 Не е испплнета залпжбата за струшна, прпфесипнална и
раципнализиранајавна служба; недпвплни се вещтините кај службата за
кпристеое инфпрмациски технплпгии, а дел пд администрацијата не е
спремна да стекнува вакви вещтини; несппдветни се капацитетите за
спрпведуваое на пплитиките, кппрдинација, мпнитпринг и евалуација.
 Отсуствува сппдветна алпкација на шпвешките ресурси вп службата.
 Не е дпвплна защтитата пд пплитишки влијанија врз рабптата на службата и
при селекцијата на кадар, щтп спздава пспбени прешки за ефективнп и
непристраснп рабптеое на регулатпрните тела и инспекциските пргани.
 Системпт на рабптни места се преферира вп пднпс на системпт на кариера.
 Некпи врабптени земаат плата, нп не пдат на рабпта.

Преппраки и мерки

 Да се изврщи функципнална анализа на шпвешките ресурси
вп јавната администрација и да се изврщи пптимизација (пп
брпјнпст, вещтини, пбразпвание, прпфесипнален развпј и
др.)
 Да се изгради функципнален систем на кариера и систем за
прпфесипнален развпј на службата
 Именуваоетп нпсители на јавни функции кај регулатпрните
тела и инспекциските пргани да биде транспарентнп, пп
пбјавени пгласи, и истите да бидат именувани пд страна на
Спбраниетп на РМ
 Да се впведе услпв ракпвпдните административни
службеници да не биле шленпви на прганите на пплитишките
партии најмалку една гпдина пред врабптуваоетп пднпснп
унапредуваоетп на тпа рабптнп местп.
 Да се впведе услпв лицата кпи дпбиваат мандат да
изврщуваат функции вп изврщната или вп судската власт
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Припритети и предизвици

Преппраки и мерки
преку избпр или именуваое пд Спбраниетп на Република
Македпнија (псвен претседател на Спбрание,
пптпретседател на Спбрание, претседател, шлен или заменик
на рабптнп телп или спвет на Спбраниетп, претседател на
Влада, заменик на претседател на Влада, министер, заменик
министер, претседател, шлен или заменик на рабптнп телп на
Владата) или пд прганите на лпкалната власт (псвен
претседател на Спвет, претседатели, шленпви и заменици на
рабптни тела на Спветите), други лица кпи спгласнп сп закпн
се избрани или именувани на функција пд нпсителите на
закпнпдавната, изврщната или судската власт, какп и
службените лица и пдгпвпрни лица вп јавните претпријатија
или други правни лица щтп распплагаат сп државен капитал
да не биле шленпви на прганите на пплитишките партии
најмалку една гпдина пред избпрпт или именуваоетп.
(Притпа да пстанат вп сила закпнските пдредби сп кпи за
пдредени функции се прппищуваат ппдплги пгранишуваоа)

III. ЈАВНИ УСЛУГИ И ИТ ППДДРШКА НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА
Граданскипт сектпр кпнстатира дека е неппхпднп ппвеќе да се влпжува вп унапредуваое на дпстапнпста на јавните услуги, вклушителнп и еуслугите, дп сите целни групи и ранливи групи на градани (маргинализирани, малцинства, сп ппсебни пптреби). Пптребнп е да се ппдпбрува
квалитетпт и да се прпщирува ппфатпт на е-услугите. Од друга страна, птсуствуваат мерки кпи ќе спрешат исклушуваое на пние кпи немаат
ппременпст или капацитети да пристапат дп е-услугите.Граданите не мпжат ефикаснп, квалитетнп и сп ниски трпщпци да ги пстварат и защтитат
свпите права вп управната ппстапка.
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Припритети и предизвици
Функципнални пплитики за администрација приентирана кпн граданите
(Принципи на СИГМА за јавна администрација, Ппглавје 5, Принцип 1)
 Мнпгу е-услуги се за делпвните субјекти, малку за граданите.
 Некпи бази на ппдатпци на дел пд државните пргани не се дигитализирани
(на пр. матишните книги), а шестп ппстпи и несппдветна инфраструктура за
кпристеое на ппдатпците пд базите.
 Закпнпт за електрпнскп управуваое и Закпнпт за ппдатпците вп електрпнски
пблик и електрпнски пптпис не се успгласени сп нпвипт Закпн за ппщта
управна ппстапка
 Ппстпи пптенцијал кај граданскипт сектпр да се вклуши вп даваоетп на некпи
јавни услуги (на пр. спцијални или културни услуги за заедницата), на
непрпфитен принцип, нп сп наплаќаое на надпмест.
Управни ппстапки (Принципи на СИГМА за јавна администрација, Ппглавје 5,
Принцип 2)
 Граданите се неедуцирани вп пднпс на управните ппстапки, а службениците
не се пбушени или не сакаат правнп да им ппмагаат на странките
 Непдгпвараое на ппднеспците на граданите вп закпнски предвидените
рпкпви
 Невппеднашенпст вп ппстапуваоетп на државните пргани и службеници вп
разлишни делпви на Македпнија дури и вп склпп на иста институција (на
пример ппдрашните пдделенија на Агенцијата за катастар на недвижнпсти),
щтп спздава правна несигурнпст и пстава впешатпк дека вп секпј град важат
ппсебни закпни или правила вп пднпс на исти ппстапки
 Надлежните пргани избегнуваат да нпсат меритпрни пдлуки

Преппраки и мерки
 Да се развиваат ппвеќе е-услуги за граданите
 Државните пргани да имаат директен пристап дп базите
на ппдатпци на другите пргани (интерпперабилнпст)
 Закпнпт за електрпнскп управуваое и Закпнпт за
ппдатпците вп електрпнски пблик и електрпнски пптпис
да се успгласат сп нпвипт Закпн за ппщта управна
ппстапка
 Да се вклушат и искпристат капацитетите на граданскипт
сектпр вп даваое на некпи јавни услуги (да се изврщи
прпцена и дефинираое на пвие услуги)

 Да се креираат управни пдделенија вп институциите
 Да се впведе Градански пмбудсман кпј ќе ги наспшува и
едуцира граданите кпи сакаат да заппшнат управна
ппстапка вп пднпс на нивните права, пбврски,
прпцедури, натампщнп ппстапуваое пп исхпдпт пд
ппстапката и сл.
 Да се пценува ефикаснпста и ефективнпста на
Државната кпмисија за пдлушуваое вп управна ппстапка
и ппстапка пд рабптен пднпс вп втпр степен сппред тпа
дали рещава меритпрнп а истптп да се направи и кај
Државната Кпмисија за пдлушуваое вп втпр степен вп
пбласта на инспекцискипт надзпр и прекрщпшната
ппстапка
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Припритети и предизвици
Механизми за пбезбедуваое квалитет на јавните услуги (Принципи на СИГМА
за јавна администрација, Ппглавје 5, Принцип 3)
 Не ппстпјат минимални стандарди за јавните услуги, щтп треба да ги
испплнува секпј давател, заеднп сп механизам за
сертифицираое/лиценцираое и мереое на квалитетпт и задпвплствптп
сппред стандардите.
 Е-услугите кпи се нудат бараат ппседуваое на дигитален сертификат, шија
щтп цена за издаваое ги пдвраќа граданите пд кпристеое на услугите;
пптребнп е да се испитаат мпжнпстите за впведуваое други нашини на
автентификација или да се субвенципнира цената на дигиталните
сертификати.
 Недпвплна е искпристенпста на инфпрмациската технплпгија за мпнитпринг
и евалуација, какп и за кпнтрпла на квалитетпт.

Дпстапнпст на јавните услуги (Принципи на СИГМА за јавна администрација,
Ппглавје 5, Принцип 4)
 Се забележуваат шести прекини кај пдредени е-владини услуги (пр. вп
здравствптп)
 Ппстпи пптреба пд надградба на централнипт владин ппртал за е-услуги.
 Не ппстпјатстандарди за лица сп ппсебни пптреби кај електрпнските услуги
 Паралелнп сп развпјпт на е-владините услуги не се развиваат мерки кпи ќе
спрешат исклушуваое на пние кпи немаат ппременпст или капацитети да
пристапат дп услугите.

Преппраки и мерки
 Да се стандардизираат јавните услуги, за разни видпви
на кприсници
 Впведуваоетп на е-услуги да впди кпн намалуваое на
трпщпците на крајните кприсници на услугите (на
крајните кприсници даим се наплаќа самп финалната
услуга, а не и цената за пристап дп базите на ппдатпци
на другите пргани)
 Да се пбезбеди пристап на меначментпт и врабптените
вп јавнипт сектпр дп инпвациите (преку бази на
ппдатпци, наушни списанија) вп сектпрпт на јавните
услуги
 Секпја јавна институција да фпрмира пдделение за
инпвираое и истражуваоа за ппдпбруваоа на јавните
услуги

 Да се пбезбеди кпнтинуирана дпстапнпст на е-услугите
 Јавните устанпвида гп стимулираат кпристеоетп на еуслугитепд страна на граданите, вклушителнп и преку
развпј на централнипт ппртал за е-услуги
 Да се земат предвид пптребите на сите целни групи,
вклушителнп и ранливите групи (лица сп пппрешенпст,
ппстари лица и др.)
 Да се спреши исклушуваое на пние кпи немаат
ппременпст или други капацитети да пристапат дп е-
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Припритети и предизвици

Преппраки и мерки
услугите

IV. OРГАНИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ, ЛПКАЛНА САМПУПРАВА
Граданскипт сектпр кпнстатира дека птсуствува систематска и сеппфатна анализа за структурата на власта и мерки за нејзина раципнализација.

Припритети и предизвици
Раципнална прганизација на власта, заснпвана на сппдветни пплитики и
прпписи,кпја пбезбедува сппдветна пдгпвпрнпст(Принципи на СИГМА за јавна
администрација,Ппглавје 4, принцип 1)
 Се фпрмираат нпви пргани и тела, без сппдветна пценка на пправданпста,
нивната пдржливпст и без натампщнп систематскп следеое на резултатите.
 Несппдветна алпкација на врабптените меду јавните институции пп брпјнпст,
вещтини, пбразпвание и прпфесипнален развпј; има прегплем брпј
врабптени вп пдредени институции, а недпвплен вп други.
 Граданите гп градат свпјпт став за ефективнпста и ефикаснпста на ппщтините
и ппщтинската администрација врз пснпва на ппстапуваоетп на централните
државни пргани кпи функципнираат на лпкалнп нивп (ппдрашни пдделенија
на разни пргани и сл.).

Преппраки и мерки

 Да се ппдгптви анализа на раципналнпста на севкупната
структура (брпј на институции, надлежнпст, теритпријална
прганизација, хиерархија) и внатрещната структура на
институциите на власта; да се испита кплку ефективнп и
ефикаснп е фпрмираоетп нпви кпмисии и пргани преку
анализа на нивните гпдищни извещтаи. Врз пснпва на такви
анализи да се предлпжи и изврщи пптимизација на
структурата (пп брпј на институции, надлежнпст,
теритпријална прганизација, хиерархија, какп и пп
внатрещна прганизација).
 Да се ппдгптви функципнална анализа на шпвешките ресурси
вп јавната администрација и да се изврщи пптимизација (пп
брпјнпст, алпкација меду институциите, вещтини,
пбразпвание, прпфесипнален развпј и др.)
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V. АНТИКПРУПЦИЈА, ТРАНСПАРЕНТНПСТ,ПТЧЕТНПСТ И ПДГПВПРНПСТ
Граданскипт сектпр кпнстатира дека е птежнат пристаппт дп јавни инфпрмации за граданскипт сектпр кај некпи јавни институции. Иакп има
прппищанп механизми и регулатива, птсуствува пплитишка вплја за сппделуваое на ппдатпците пд јавен карактер. Граданите не мпжат ефикаснп,
квалитетнп и сп ниски трпщпци да ги пстварат и защтитат свпите права вп управната ппстапка и при управните сппрпви. Државните пргани и
нпсителите на јавни функции не гп прифаќаат легитимитетпт на граданскипт сектпр да врщи надзпр и кпнтрпла врз нивнптп рабптеое вп интерес
на јавнпста. Граданскипт сектпр преппрашува да се преименува пваа пбласт вп „Дпбрп владееое“.

Припритети и предизвици
Слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер и кпристеое на
ппдатпците пд јавнипт сектпр5(Принципи на СИГМА за јавна администрација,
Ппглавје 4, Принцип 2)
 Прпблеми сп пбјавуваоетп и пристап дп ппдатпци (неажурираое на вебсајтпви на јавните институции, непбјавуваое дпкументи и статистика,
непдгпвараое на бараоата за пристап дп инфпрмации пд јавен
карактер,некритишна класификација на ппдатпците какп „дпверливи“ и
„интерни“, непреиспитуваое пд страна на Кпмисијата и судпвите дали е
направен валиден и издржан тест на щтетнпст при ваквата класификација)
 Вп некпи институции не ппстпи ИТ инфраструктура за пласираое
инфпрмации
 Нема дефинираое на злпупптреба на исклушпците пд Закпнпт за слпбпден
пристап дп ппдатпците пд јавен карактер
 Недпвплнп нивп на надлежнпстите и бучетпт на Кпмисијата за защтита на
правптп за слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер
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Преппраки и мерки

 Да се пбјават ппвеќе ппдатпци на
http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/ и да се пвпзмпжи
практишна упптреба на услугите пд веб сервиспт (на пр.
преку впведуваое визуализации на пбјавените ппдатпци)
 Да се унапреди транспарентнпста на управата преку
прпактивнп пбјавуваое инфпрмации пд јавен карактер и
преку дппрецизираое на шленпт 10 пд Закпнпт за слпбпден
пристап дп инфпрмации пд јавен карактер, пднпснп преку
утврдуваое детален списпк на стандардни дпкументи
(стратещки план, гпдищен план за рабпта, гпдищен извещтај,
бучет, прганпграм, правни акти, услуги кпи ги даваат, итн.)
кпи треба да бидат дпстапни и пбјавени – вклушителнп и на
веб-сајтпвите на институциите – и без да ппстпи бараое за
пристап дп нив

Спгласнп Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер и Закпнпт за кпристеое на ппдатпците пд јавнипт сектпр.
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Припритети и предизвици

Преппраки и мерки
 Да се згплемат надлежнпстите и бучетпт на Кпмисијата за
защтита на правптп за слпбпден пристап дп инфпрмациите
пд јавен карактер
 Да се направи пценка за идентификуваое и справуваое сп
прпблемите сп кпи се сппшуваат службениците за
ппсредуваое сп инфпрмации вп врщеоетп на свпите
рабптни задаши, сп цел да мпжат ппдпбрп да пдгпвпрат на
бараоата на граданите
 Да се едуцираат граданите за тпа кпи ппдатпци пд јавен
карактер каде треба да ги бараат (лпкална сампуправа,
катастар, УЈП и сл.)

Управни сппрпви(Принципи на СИГМА за јавна администрација,Ппглавје 4,
Принципи 4 и 5)
 Јавните институции не секпгащ дпставуваат списи дп Управнипт суд и
Вищипт управен суд
 Надлежните пргани, Управнипт суд и Вищипт управен суд избегнуваат да
нпсат меритпрни пдлуки
 Ппстпи недпвплна кппрдинација ппмеду Управнипт суд и Вищипт управен
суд и прпблеми сп префрлаое на актите ппмеду двата суда
Механизми за надзпр и кпнтрпла(Принципи на СИГМА за јавна
администрација,Ппглавје 4, Принципи 1 и 3)
 Игнприраое или етикетираое на критишките градански прганизации пд
страна на пдредени државни пргани наместп сппдветен пдгпвпр на
кпнструктивна критика за нашинпт на кпј рабптат
 Слушаи на пдбиваое ушествп на државните пргани и нпсителите на јавни
функции вп дискусии прганизирани пд граданскипт сектпр

 Да се зајакнат капацитетите на Управнипт и Вищипт управен
суд и истите да нпсат меритпрни пдлуки сп кпи ќе се
защтитат правата на странките
 Да се бара дисциплинска и материјална пдгпвпрнпст за
службениците кпи не дпставуваат списи дп Управнипт и
Вищипт управен суд и кпи не преземаат мерки за
изврщуваое на пресудите вп рпк пд 30 дена

 Да се впведат индикатпри за дпбрп владееое вп јавната
администрација, кпи би се следеле пд страна на граданскипт
сектпр; Да се пвпзмпжи граданскипт сектпр да биде вклушен
вп пценуваое на државните пргани
 Државните пргани и нпсители на јавна функција да даваат
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Припритети и предизвици

Преппраки и мерки
писменп пбразлпжение за пришините ппради кпи не мпже да
ушествуваат вп дискусии прганизирани пд граданскипт сектпр

VI.

УПРАВУВАОЕ И КППРДИНАЦИЈА СП РЕФПРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

За да се пбезбеди применливпст и целисхпднпст на рефпрмата, пспбенп вп услпви кпга државата дивестира пд наушнп-истражувашките
капацитети вп пбласта на јавната администрација, неппхпднп е дпследнп да се земат предвид предлпзите на граданскипт сектпр и другите
засегнати страни вп пднпс на спдржината на Стратегијата. Граданскипт сектпр изразува загриженпст дека нема да се издвпјат дпвплнп финансиски
средства за спрпведуваое на Стратегијата. Евентуална недпвплна транспарентнпст и ппщирпкп ушествп на засегнатите страни вп системпт за
управуваое, кппрдинација, мпнитпринг и евалуација на Стратегијата за РЈА би влијаеле негативнп на пстваруваое на целите и ппстигнуваое на
пшекуваните резултати.

Припритети и предизвици

Преппраки и мерки

Развпј на рефпрмска агенда, кппрдинација, мпнитпринг и евалуација на
спрпведуваоетп (Принципи на СИГМА за јавна администрација,Ппглавје 1,
принципи 1, 2 и 4)
 Пптребнп е да се земат предвид предлпзите на граданскипт сектпр и другите
засегнати страни вп пднпс на спдржината на Стратегијата
 Искуствата пд претхпдната Стратегија гпвпрат дека е пптребнп вклушуваое

 Владата да дава пдгпвпр дали кпментарите и предлпзитекпи
ќе ги дпбива пд граданскипт сектпр се прифатени и вклушени
вп Стратегијата, а акп не се, да дава пбразлпжение зпщтп.
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Припритети и предизвици
на граданскипт и делпвнипт сектпр и вп мпнитпринг и евалуација на
стратегијата, какп и вп кппрдинацијата на спрпведуваоетп
 Затвпрени се катедрите за јавна администрација вп виспкппбразпвните
институции и пваа пбласт не се истражува.

Преппраки и мерки
 Да се фпрмира телп сп претставници пд ппвеќе засегнати
страни – вклушителнп и граданскипт и делпвнипт сектпр – кпе
ќе врщи кппрдинација и мпнитпринг на спрпведуваоетп на
Стратегијата и акцискипт план, какп и евалуација на
ппстигнатите резултати; да се спздаде институт (академија)
за јавна администрација, какп независнп телп за
истражуваое и анализи

Финансиска пдржливпст на РЈА (Принципи на СИГМА за јавна
администрација,Ппглавје 1, Принцип 3)
 Не секпгащ имплементацијата на Стратегијата за РЈА е ппддржана сп
 Да се предвидат и пбезбедат бучетски средства за
сппдветни бучетски средства, щтп резултира сп непптпплна или несппдветна
реализација и на мерките и активнпстите щтп вп Стратегијата
имплементација на истата.
би биле вклушени на предлпг на граданскипт сектпр
 Да се пбезбеди ппврзанпст и кпхерентнпст на стратегијата за
рефпрма на јавната администрација сп стратегијата за
управуваое сп јавните финансии, шија ппдгптпвка претстпи
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