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ВОВЕД И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ

Препплнеуауа јавна админисурација има силен, изпблишувашки ефеку на разлишни
сфери пд државнпуп уредуваое и прпцесиуе на креираое на пплиуики и ја пслабнува
наципналнауа екпнпмија. Препплнуваоеуп на јавнауа админисурација е
најзабележливп вп дпменпу на јавниуе врабпууваоа. Јавнауа админисурација кпја щуп
е преппупварена сп перспнал влијае на судскауа, изврщнауа и легислауивнауа власу;
преши вп прпцесиуе на креираое на пплиуки, нпсеое на закпни, рефпрми и
демпкрауски пракуики.
Пд друга сурана, има влијание на прпцесиуе на пдржливпсу на јавниуе врабпууваоа и
впди дп кпрумпирана админисурација, кпја щуп ппупа впди дп екпнпмска дисупрзија.
Кпнцепупу на независна, апплиуишна и ефикасна јавна админисурација е еден пд
впдешкиуе прпцеси кпн кпмплеунп демпкрауизираое и правилнп функципнираое на
пазарнауа екпнпмија вп еднп ппщуесувп. Неефикаснпсуа на јавнауа админисурација
впди дп непрекинлив прпцес на лпщи пракуики на една демпкрауска држава.
Република Македпнија, ущуе пд независнпсуа пд Спцијалисуишка Федерауивна
Република Југпславија, е на пау кпн инплеменуираое на кпмплеунп функципнален
либералнп-демпкрауски сисуем на владееое. Медуупа, разлишни факупри,
1
2
вклушувајќи внаурещни впени кпнфликуи , еунишки недпразбираоа , пплиуишка
3
4
несуабилнпсу и слаб екпнпмски перфпрманс , редпвнп ја вклушуваау Македпнија вп
редпу на државиуе сп уранзициски сисуем на вледееое пднпснп хибриден пплиуишки
5
сисуем , намесуп уплку ппсакуванипу либералнп демпкрауски сисуем на владееое.
Пплиуизираоеуп на јавнауа админисурација е кпнсуануен прпблем вп независна
Македпнија.
6

Кпнцепупу на лпјалнпсу кпн пдредена пплиуишка паруија
е псуаупк пд
кпмунисуишкипу режим, заеднп сп сурпгп ппдреденауа хиерархискауа сурукуура и
ценурализиранауа фпрма на јавна админисурација, пднпснп владееое. Рабпунпуп
7
месуп вп админисурација пусекпгащ билп гледанп какп пресуижнп , суабилнп или пак
какп уака нарешенп дпживпунп рабпунп месуп– мислеое кпе щуп е псуанауп дп ден
денес. Иакп шленсувп вп паруијауа на власу, Кпмунисуишкауа Паруија на Југпславија,
никпгащ не билп предуслпв за врабпууваое вп јавнауа админисурација вп Југпславија,
пплиуишкиуе врабпууваоа “пдвнауре“, пднпснп врабпууваое на лица блиски кпн
паруијауа бил еден пд најдпбриуе нашини да се пбезбеди рабпуа вп јавнауа
админисурација.
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И пп псампсупјуваоеуп на Македпнија вп 1991, прпцесиуе на врабпууваое вп јавнауа
админисурација псуануваау кпмплексни и заплеукани. Иакп кпнцепупу на дпживпуна
рабпуа се има малку прпменеуп, најмнпгу ппради прпмениуе вп сурукууриуе на
8
власуа , прпмениуе вп кадарпу се најшесуп на пплиуишка пднпснп паруиска пснпва, сп
прпмени на кадарпу сп лпјални ппддржуваши на паруијауа на власу или пак преку
веруикални и хпризпнуални премесууваоа на кадри вп админисурацијауа.
Негауивниуе аспекуи на пплиуишки мпуивираниуе врабпууваоа ги надминуваау
ппзиуивниуе, дпкплку уаквиуе впппщуп ппсупјау. Ппсупјаниуе, шесуи прпмени на
кадарпу гп пуежнуваау секпјдневнпуп функципнираое на јавнауа админисурација и
впдау дп непрпфесипнална, неадеквауна, неквалификувана граданска служба. Исуп
уака, пплиуишкиуе врабпууваоа вп сисуемпу ги дппплниуелнп ги пвпзмпжуваау
кпрупуивниуе пракуики.
Пд друга сурана, прпцеспу на деценурализација е дел пд рефпрмиуе пп падпу на
кпмунисуишкипу пплиуишки режим. Какп резулуау на упа, сурукууриуе на лпкалнауа
власу се здпбиваау сп ппгплема мпќ, ппвеќе мпжнпсуи за дпнесуваое авупнпмни
9
пдлуки вп ппвеќе пплиоа какп и мпжнпсу за сампсупјна имплеменуација и надзпр
над исуиуе.
Сепак, дали пплиуишки мпуивираниуе врабпууваоа се ппшесуа слушка вп
ценурализираниуе или деценурализираниуе сисуеми на владееое не е пращаоеуп
кпе щуп се пбидуваме да гп пдгпвприме вп пва исуражуваое. Вп Република
Македпнија, пплиуишки мпуивирани врабпууваоа би мпжеле и се слушуваау на сиуе
нивпа и вп сиуе гранки на власуа. Исуп уака, пваа прпблемауика ги засега и избраниуе
и назнашениуе функципнери.
Сепак, на ппщуинскп нивп, пплиуишки мпуивираниуе врабпууваоа би мпжеле да
бидау ппзашесуени ппради релауивнп малиуе средини, блискиуе лишни врски, какп и
ппщуесувенпуп и спцијалнпуп влијание, кпе щуп ппдпцна би мпжелп да има влијание
на дпнесуваоеуп пдлуки вп прпцесиуе на врабпууваое.
Друг аспеку щуп ги пдвпјува прпблемиуе на државнп и лпкалнп нивп е недпсуаупкпу
на сисуеми за пушеунпсу на лпкалнп нивп. Ппкрај Државнауа кпмисија за спрешуваое
10
на кпрупцијауа , нема други државни уела или инсуиууции кпи щуп се занимаваау сп
прпблемауикауа на кпрупуивни пракуики, иакп Минисуерсувпуп за внаурещни рабпуи
е задплженп за разпукриваое на слушаиуе, а Државнипу завпд за ревизија, Управауа
за јавни прихпди какп и пдделпу на пплицијауа за финансиски криминал рабпуау на
пдредени слушаи, најшесуп ппврзани сп финансиска и мпнеуарна кпрупција.
Какп уакпв, прпблемпу сп пплиуишки мпуивираниуе врабпууваоа вп Република
Македпнија е или би уребалп да се разгледува какп секвенца пд прпцеси вп кпи щуп
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пракуикиуе на преухпдниуе пплиуишки сисуеми ги имаау ппсуавенп рамкиуе на
ппнауампщниуе прпцеси на развпј, инпвација и дпбрп владееое, и ги ппууикнуваау
негауивниуе урендпви кпи щуп придпнесуваау кпн нерещаваое на прпблемпу.
Прпблемпу сп пплиуишки мпуивираниуе врабпууваоа, и кпрупцијауа и кпрупуивниуе
пракуики какп резулуау пд нив, имаау влијание на целпкупнпуп функципнираое на
11
државауа и државниуе пргани, прпцесиуе на демпкрауизација и Еврпауланускиуе
инуеграции на Македпнија.
Кпрупцијауа, прегплемауа ппсежнпсу на регулауивиуе какп и пплиуишкауа паурпнажа
се прпблеми кпи щуп редпвнп гп пппрешуваау правилнпуп функципнираое на јавнауа
12
админисурација вп Република Македпнија . Недпсуаупкпу на ппделба на
надлежнпсуиуе вп и меду јавниуе инсуиууции впди дп спздаваое на пперауивни
13
пдлагаоа, кпи щуп ппупа впдау дп кпрупуивни пракуики какп замена на услуги,
14
ппдарпци и миуп .
1516

Извещуаиуе за напредпк пд Еврппскауа Кпмија редпвнп
издвпјуваау какп
кпрупцијауа и лпщпуп функципнираое на државниуе служби негауивнп влијаау на
прпцесиуе за шленсувп вп Еврппскауа Унија. Други медунарпдни прганизации, какп
17
18
19
НАТП , ПБСЕ и ПН , какп и Суеју Депаруменупу на Спединеуиуе Американски
20
Држави , имаау изразенп загриженпсу за пплиуизиранауа јавна админисурација, и
негауивнпуп влијание на исуауа кпн правилнауа рабпуа на инсуиууцииуе, службауа кпн
граданиуе какп и целпснауа демпкрауизација на Македпнија.
Какп щуп веќе заклушивме, кпнцепупу на пплиуишки мпуивирани врабпууваоа е
серипзен прпблем кпј щуп влијае на пплиуишкипу и на јавнипу живпу вп Република
Македпнија. Заупа, рещивме да гп исуражиме прпблемпу вп сисуемпу на лпкална
сампуправа, бидејќи вп исуипу пвпј прпблем е мнпгу ппзасуапен.
Единициуе на лпкална сампуправа се сппшуваау сп ризици пд аспеку на пплиуишка
кпрупција ущуе пд независнпсуа на Македпнија, а пракуикауа ппкажува дека
пусекпгащ ималп серипзна сисуемауска злпуппуреба на мпќ кпја щуп ппупа впди дп
серипзни ппследици на инсуиууципналнп, пплиуишкп и ппщуесувенп нивп.
Псвен щуп ги прави ппщуиниуе пракуишнп дисфункципнални, пплиуишкауа кпрупција
дпзвплува ппнауампщна злпуппуреба на мпќ вп прпцесиуе на јавни набавки,
21
пбразпвание, јавнп привауни парунерсува и прпсупрен развпј .
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ОПШТИНИТЕ КАКО ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА:
ВОВЕД
Пред да навлеземе вп спецификиуе на прпцедуралниуе мерки и правниуе рамки вп
пднпс на јавниуе врабпууваоа вп Република Македпнија, уреба да гп пбјасниме
кпнцепупу на ппщуини какп единици на лпкалнауа сампуправа.
Регипналнп и админисурауивнп, Република Македпнија е прганизирана преку
ппщуиниуе, какп највиспк прган на лпкалнауа сампуправа. Македпнија е исуп уака
ппделена на 8 плански регипни, кпи щуп не се админисурауивни единици пд прв
суепен, ууку плански регипни за развпј, пднпснп суауисуишки регипни. Дппплниуелнп,
ппсупјау и у.н. месни заедници, пснпвани вп склпп на ппщуиниуе, кпи щуп иакп се
единици на лпкална сампуправа, се ппд дирекуна надлежнпсу на ппщуиниуе.
Прганиуе на лпкалнауа сампуправа вп Македпнија се имаау менуванп низ гпдиниуе.
Гледајќи наназад, админисурауивнп-уериупријалнауа прганизација на Република
22
Македпнија била прганизирана пп регипни и пкплии какп единици на лпкалнауа
сампуправа; сепак, денес какп прганизаципни единици ппсупјау самп ппщуиниуе.
Админисурауивнауа ппделба и прганизацијауа на единициуе на лпкална власу се
23
впдени пд следнава правна рамка: Закпн за лпкална сампуправа , Закпн на
24
уериупријална прганизација на лпкалнауа сампуправа , Закпн за финансираое на
25
26
единициуе на лпкална сампуправа , какп и Закпнпу за лпкални избпри .
Закпнпу за уериупријална прганизација на лпкалнауа сампуправа е lex generalis. Меду
другпуп, ги уредува надлежнпсуиуе на ппщуиниуе, дирекунауа вклушенпсу на граданиуе
вп прпцесиуе на дпнесуваое пдлуки, сурукуурауа на ппщуинскиуе пргани,
ппщуинскауа админисурација, пперауивнауа правна рамка на ппщуиниуе, прпцесиуе
на медуппщуинска спрабпука, какп и спрабпукауа сп ценуралнауа власу и други
знашајни апекуи пд рабпуауа и функципнираоеуп на лпкалнауа сампуправа.
27

Навраќајќи се кпн кпнцепупу на ппщуина, пд 2004 пднпснп 2013 гпдина , земајќи ги
вп предвид и рефпрмиуе вп уериупријалнауа прганизација на државауа, ппщуинауа е
админисурауивна единица пд прв суепен вп Република Македпнија. Вп мпменупв, вп
Македпнија има вкупнп 80 ппщуини. 10 пд ппщуиниуе гп спшинуваау Град Скппје, кпј
28
щуп сам пп себе е ппсебна единица на лпкалнауа сампуправа . Сппред закпнпу за
Териупријална прганизација на лпкалнауа сампуправа, ппщуинауа мпже да биде
спшинеуа пд една или ппвеќе населби усуанпвени пд Кауасуарпу на Република
Македпнија. Териупријауа на ппщуинауа уреба да е прирпднп, гепграфски и
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екпнпмски ппврзана. Ппщуиниуе вп Република Македпнија се пснпвани сп закпн и
29
ниуу еден друг (правен) аку не мпже да пснпва ппщуина .
Вп свпјауа денещна фпрма, ппщуинауа какп админисурауивна единица вп Република
Македпнија е резулуау на прпцеспу на деценурализација и прераспределба на мпќуа
на власуа.

Децентрализација
Деценурализацијауа е релауивнп нпв фенпмен вп прпцесиуе на владееое вп
Република Македпнија. Пп пдделуваоеуп пд Југпславија, се спрпведува целпсен
прпцес на ценурализација на власуа вп Македпнија, прпцес вп кпј щуп се слушува
прераспределба на пплиуишкауа и владеашкауа мпќ пд преупднипу спцијалисуишки,
федерален сисуем на владееое. Какп уакпв, прпцеспу на ценурализација гп
пвпзмпжува “пбезбедуваоеуп“ на целпсна кпнурпла на власуа и суверениуеупу на
Република Македпнија.
Најгплемиуе прпмени вп пднпс на деценурализацијауа на власуа вп Македпнија се
слушуваау пп кпнфликупу пд 2001 гпдина, и се дпнесени сп Пхридскипу Рамкпвен
30
Дпгпвпр .. Член 3 пд дпгпвпрпу, нарешен Развпј на деценурализиранауа власу, гп
ппсуавува уемелпу за развпј на сисуемпу на деценурализирана власу вп Македпнија.
Пренесуваоеуп на власуа пд ценуралнауа изврщна власу на деценурализираниуе,
лпкални владини уела е мпделиранп пп принципиуе на веруикална прганизација на
31
Еврппскауа ппвелба за лпкална сампуправа и ги пдразува вредпсуиуе пд Усуавпу на
32
Република Македпнија , какп и усуавниуе измени предвидени сп самипу Рамкпвен
дпгпвпр.
Сепак, сп сампуп сппменуваое на Усуавпу, важнп е да се назнаши дека лпкалнауа
сампуправа не прпизлегува пд декларауивни права; ууку е една пд пснпвниуе
вреднпсуи на усуавнипу ппредпк на Република Македпнија.
Прпмениуе вп сисуемпу и згплемуваоеуп на надлежнпсуиуе на единициуе на
лпкалнауа сампуправа и власу беа вп најгплем дел изврщени вп, меду другпуп,
пплиоауа на даваое на јавни услуги, урбанп и руралнп планираое, защуиуа на
живпунауа средина, лпкален екпнпмски развпј, лпкални финансии, пбразпвание,
33
кулуура, здравсувп и спцијална защуиуа .
Oууука прпизлегува дека ппщуинауа, какп единица на лпкалнауа сампуправа и какп
владин прган, е, пднпснп би уребалп да биде, една пд фундаменуалниуе инсуиууции
кпи щуп гп пбезбедуваау секпјдневнпуп правилнп функципнираое на македпнскауа
власу. Тие имаау пвласууваоа на уеми кпи щуп се клушни за правилнпуп владееое вп
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секпја држава. Заупа, нависуина е важнп државниуе службеници вп лпкалнауа
сампуправа да ги изврщуваау свпиуе задаши за правилнп, непрешенп и демпкраускп
функципнираое на ппщуиниуе, какп највиспк прган на лпкалнауа сампуправа.
Прпфесипнализмпу и еуишкпуп пднесуваое уреба да бидау пд најгплема важнпсу за
правилнпуп функципнираое на државнауа админисурација, без разлика дали
ппзицијауа на државнипу службеник е пд избрана или пак назнашена прирпда.
Неправилнпсуиуе вп рабпуеоеуп, какп на пример кпрупцијауа, се негауивни (и
нелегални!) пракуики кпи щуп имаау серипзен ефеку врз граданиуе, другиуе пргани на
власуа, какп и приваунипу секупр.
Сепак, следеоеуп на спсупјбауа вп сисуемпу на лпкална сампуправа за жал ппкажува
34
разлишна слика. Еврппскауа Кпмисија, преку свпиуе извещуаи , ппспши дека иакп е
ппсуигнау умерен напредпк преку инсуиууципналниуе рефпрми,
"неефикасниуе линии на пдгпвпрнпсу, кприсуеоеуп на јавнипу секупр какп пплиуишки
инсурумену, навпдиуе за приуиспк врз врабпуениуе вп јавнипу секупр и навпднауа
35
пплиуизација на админисурацијауа *...+ прпдплжуваау да загрижуваау".
Какп резулуау на сеуп пва, фенпменпу на пплиуишки мпуивирани врабпууваоа какп
кпрупуивна пракуика има серипзнп, негауивнп влијание не самп на правилнпуп
функципнираое на ппщуиниуе, ууку и на целпкупнпуп владееое на Република
Македпнија, какп и нејзинпуп ппуенцијалнп шленсувп вп Еврппскауа Унија.
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ПРАВНАТА РАМКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врабпууваоауа и рабпуниуе прпцеси вп Македпнија се генералнп регулирани сп
36
Закпнпу за рабпуни пднпси . Дппплниуелнп, правнауа рамка е спсуавена пд Закпнпу
37
38
за минимална плауа , какп и Закпнпу за мирнп рещаваое на рабпуниуе сппрпви .
Прпцесиуе на врабпууваое и назнашуваое, надлежнпсуиуе, правауа и пбврскиуе на
врабпуениуе вп јавнипу секупр се регулирани сп ппсебни закпни: Закпнпу за
39
40
врабпууваое вп јавнипу секупр и Закпнпу за админисурауивни службеници .
Дппплниуелни права и пбврски на врабпуениуе вп јавнипу секупр и државнауа
админисурација се впдени пд ппсебен сеу на закпни, кпи ги регулираау, меду другпуп,
Закпниуе за врабпууваое и рабпуа вп армијауа, пплицијауа, судскауа власу,
диплпмаускипу кпрпус, царинскиуе службеници, Преуседауелпу на Република
Македпнија и прауенициуе вп Спбраниеуп.
Тука вреди да се наппмене дека не сиуе врабпуени вп државнауа (а и ппщуинскауа)
админисурација уживаау суауус на државни, пднпснп админисурауивни службеници.
Пние службеници кпи врщау изврщни и админисурауивни дплжнпсуи уживаау суауус
на админисурауивни службеници. Службенициуе кпи щуп врщау задаши пд уехнишка
или ппмпщна прирпда не се смеуаау за државни, пднпснп админисурауивни
службеници. Вп пваа кауегприја спадаау перспналпу кпј щуп пдржува хигиена,
ппжарникари, дпмари и слишнп. Сепак, нивниуе права, дплжнпсуи и пбврски се
регулирани сп Закпнпу за врабпууваое вп јавнипу секупр.
Ппради прирпдата на пвпј прпект, анализата не се фпкусира самп на врабптените
кпи щтп имаат статус на државни, пднпснп административни службеници.
Рещивме да ја разгледаме практиката на врабптуваое на сите врабптени вп
ппщтината, бидејќи вп некпи ппщтини има гплем брпј на врабптени какп
технишки или ппмпщен перспнал. Сепак, пвие врабптени се ппщтински службеници
и се на платен списпк на ппщтината, и затпа мпжат да бидат излпжени на
пплитишки мптивирани притиспци, врабптуваоа и практики.
Пред 2015 гпдина, врабпууваоеуп вп јавнипу секупр беще регулиранп сп Закпнпу за
41
државни службеници . Исуипу закпн е сеущуе вп сила, нп сп изменеуа фпрма, какп
Закпн за админисурауивни службеници. Прпмениуе, амандманиуе и рефпрмиуе вп
пва ппле ќе бидау разрабпуени ппдплу, вп делпу за Закпнпу за админисурауивни
службеници.
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Закон за вработените во јавниот сектор
Закпнпу за врабпуениуе вп јавнипу секупр беще дпнесен на 5 февруари 2014 гпдина.
Ги предвидува ппщуиуе пдредби, класификацијауа и видпвиуе на врабпууваоа,
евиденцијауа на рабпуниуе месуа, ппщуиуе правила, пбврски и пдгпвпрнпсуи,
мпбилнпсуа на рабпуниуе месуа, какп и други уеми пд ппщуп знашеое за
42
врабпууваоауа вп јавнипу секупр . Ппнауаму, предвидува дека, меду другиуе
43
инсуиууции вп државауа, една ппщуина преусуавува инсуиууција вп јавнипу секупр .
Преминувајќи кпн самипу ппим врабпууваое, закпнпу спдржи пдредби за принципиуе
на прпфесипналнпсу и кпмпеуенунпсу. Пвие пдредби се пднесуваау на принципиуе на
управуваое сп шпвешкиуе ресурси, услугиуе кпн граданиуе, прпфесипналнпсуа,
еуишкпуп пднесуваое и пбјекуивнпсуа, уранспаренунпсуа и спрешуваоеуп на кпнфлику
на инуереси.
44

Ппнауаму, закпнпу предвидува класификација на рабпуниуе месуа , видпви на
45
врабпууваоа , пдредби за регисуарпу на врабпуени вп јавнипу секупр, какп и ппщуи
46
прпписи за услпвиуе за врабпууваое вп секупрпу .. Исуп уака, нпси пдредби за
надзпр и изврщуваое на закпнпу, какп и прекрщпшни пдредби.
Исклушиуелнп важна каракуерисуика на пвпј закпн е забранауа за пплиуишка акуивнпсу
47
на рабпунпуп месуп . Лицеуп врабпуенп вп јавнипу секупр, дпкплку шленува вп
пплиуишка паруија, не смее да ги преусуавува свпиуе пплиуишки и паруиски убедуваоа
на рабпунпуп месуп. Исуп уака, не смее да ушесувува вп избпрни и други пплиуишки
акуивнпсуи вп уек на рабпунпуп време, ниуу да нпси и прикажува пплиуишки и
паруиски симбпли вп прпсуприиуе на усуанпвауа вп кпја щуп рабпуи.
Дпкплку ги примениме гпренаведениуе закпнски пдредби кпн прпцесиуе на
ппщуинскп врабпууваое, кпнсуауираме дека раципнални дпкази мпра да гп ппукрепау
прпцеспу на врабпууваое вп ппщуиниуе. Пспбенп внимание уреба да се ппсвеуи на
фер и уранспаренунп врабпууваое, заснпванп на заслуги, какп и на забранауа на сиуе
пплиуишки и паруиски акуивнпсуи на рабпунпуп месуп.
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Закон за административни службеници
48

Какп щуп наппменавме, Закпнпу за админисурауивни службеници беще дел пд
македпнскипу правен ппредпк какп Закпн за државни службеници дп 2014 гпдина. Вп
негпвауа денещна фпрма, Закпнпу за админисурауивни службеници е дпнесен вп
49
50
2014, и пуупгащ има шеуири амандмани: еден вп 2014 гпдина, два вп 2015 гпдина и
51
еден вп 2016 гпдина. Ппкрај вклушуваоеуп на шленпвиуе вп Закпнпу кпи щуп гп впдау
52
елекурпнскпуп испиууваое на кандидауиуе преку Агенцијауа за админисурација ,
амандманиуе не нпсау знашиуелни измени на Закпнпу; пууаму, нема никаква прпмена
вп предмеунауа, временскауа или уериупријалнауа
примена на исуипу.
Пбјавуваое на пглас

Закпнпу спдржи ппщуи пдредби и ги назнашува
државниуе инсуиууции пдгпвпрни за кппрдинација на
врабпуениуе вп државнауа админисурација. Една пд
најважниуе пдредби на пвпј закпн, акп не и најважнауа
пдредба, е пснпваоеуп на државнауа Агеција за
53
админисурација .
Агенцијауа за админисурација е државен прган задплжен
за правилнп управуваое сп прпцесиуе на врабпууваое вп
државнауа и јавнауа админисурација. Агенцијауа игра
клушна улпга вп прпцесиуе на врабпууваое, пспбенп сп
пглед на упа щуп гп надгледува целипу прпцес. Исуауа,
меду другпуп, извесуува за пбјавуваоеуп на јавни ппвици,
гп
админисурира
испиупу
за
админисурауивни
54
службеници , ппмага вп избпрпу на сппдвеуни кадри и
ги разгледува пригпвприуе пд прв и вупр суепен ппврзани
сп прпцесиуе на врабпууваое.
Слишнп на Закпнпу за врабпууваое вп јавнипу секупр,
Закпнпу за админисурауивни службеници предвидува
55
класификација на рабпуниуе месуа . Исуп уака, Закпнпу
за админисурауивни службеници ја ууврдува ппсуапкауа
56
за врабпууваое на исуиуе . Ппсебен акцену е суавен на
57
ппимпу јавен ппвик , и исуипу е деуалнп уреден сп пвпј
58
закпн. Спсуавпу на кпмисијауа за избпр , какп и
задашиуе, правауа, дплжнпсуиуе и пбврскиуе на исуауа се
уредени сп Закпнпу.

Прпцес на апликација

Спсуавуваое на кпмисијауа за
избпр

Админисурауивна селекција

Државен испиу за
админисурауивни службеници

Инуервју

Психплпщкп уесуираое

Избпр на кандидау

Пдлука за врабпууваое

ВРАБОТУВАЊЕ

Дппплниуелнп, се пбезбедува целпсна анализа на
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ппсуапкауа за избпр на админисурауивен рабпуник
фаза пд прпцеспу на врабпууваое.

59

сп ппсебни пдредби за секпја

Вп Закпнпу се разрабпуени и прпцедуриуе за гпдищни планпви за врабпууваое,
прганизираое на рабпуилници и пбуки за врабпуениуе вп државнауа админисурација,
менупрсувп, следеое, напредпк и евалуација, какп и ппсебниуе и ппщуиуе права и
пбврски на админисурауивниуе рабпуници. Ппнауаму, ппсупјау пдредби за
спрпведуваое, надзпр и прекрщуваое на закпнпу.
60

Вп пдредбиуе за дисциплински мерки , се кпнсуауира дека дпкплку се засуапуваау и
изразуваау пплиуишки убедуваоа вп прпцесиуе на врщеое прпфесипнални задаши,
ушесувп вп избпрни акуивнпсуи или билп кпи други пплиуишки или паруиски
мпуивирани акуивнпсуи вп уекпу на рабпунпуп време, или пак дпкплку се прикажуваау
паруиски симбпли вп прпсуприиуе на усуанпвауа, се прекрщува суаууспу на
админисурауивен рабпуник.
Дпкплку Закпнпу за админисурауивни службеници се сппреди сп Закпнпу за
врабпууваоа вп јавнипу секупр, мпже да се забележау некплку разлики.
Пред сè, Закпнпу за врабпууваоа вп јавнипу секупр има дпсуа ппщирпка примена и ги
ппфаќа сиуе врабпуени вп јавнипу секупр, щуп знаши дека ги ппфаќа и рабпунициуе вп
државниуе, пднпснп јавниуе преупријауија. Пд друга сурана, закпнпу за
админисурауивни службеници сурана ппфаќа пдредена ппдгрупа на врабпуени вп
јавнипу секупр, а исуп уака има прпцедурален каракуер, бидејќи ги ууврдува
разлишниуе видпви на кауегпризација, ппсуапки за врабпууваое и други уехнишки
каракуерисуики на прпцесиуе на рабпуа какп админисурауивен службеник.
Ппврзувајќи гп пва сп ппщуинскиуе врабпууваоа, мпжеме да заклушиме дека Закпнпу
за админисурауивни службеници е пд исклушиуелнп знашеое за прпцесиуе на
врабпууваое вп ппщуинскауа админисурација, бидејќи ги ракпвпди сиуе прпцеси на
врабпууваое, сп исклушпк на врабпууваоауа на уехнишки и ппмпщен перспнал.
Пдредбиуе за пплиуишки и паруиски симбпли и акуивнпсуи се слишни, и двауа закпна
гп псудуваау, санкципнираау или дисциплинираау уаквпуп пднесуваое.
Сепак, најгплемипу прпблем вп врска сп Закпнпу за админисурауивни службеници е
пплиуишки назнашенипу Државен Секреуар вп секпја пд инсуиууцииуе, кпј щуп ја нпси
кпнешнауа пдлука за врабпууваое на пдреден службеник, у.е. гп ппупищува
рещениеуп за врабпууваое. Слишна пракуика ппсупи и на ппщуинскп нивп, пднпснп
пплиуишки избранипу градпнашалник ја ппупищува кпнешнауа пдлука за врабпууваое.
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Стратегии за реформа на јавната администрација
Ппкрај закпнскиуе рефпрми и ппдзакпнскиуе акуи вп пднпс на прпцесиуе на
врабпууваое, Република Македпнија има спрпведенп две сурауегии за рефпрма на
61
јавнауа админисурација , кпи щуп се пд гплемп знашеое вп дискурспу на уема
врабпууваоа вп единициуе на лпкална сампуправа. Сурауегииуе, преуежнп
мпуивирани пд аспирацииуе за шленсувп вп Еврппсауа унија, се вп фпрма на 5 и 10
гпдищни сурауегии (1999-2009 и 2010-2015). Вп мпменупв, ппсупи и нацру сурауегија
62
за рефпрма на јавнауа админисурација за перипдпу 2017 – 2022 гпдина . Спдржинауа
на сурауегииуе, меду другпуп, се сведува на мпменуалнауа спсупјба на
админисурацијауа, прпцесиуе на финансискп планираое, прпмени вп закпнскауа
рамка, сурауещкпуп планираое, ревизија вп инсуиууцииуе какп и ракпвпдеоеуп сп
шпвешкиуе ресурси.
Резулуауиуе пд сурауегииуе се успещни дп пдреден суепен. Првауа сурауегија (19992009) не успеа да ги даде ппсакуваниуе резулуауи, и грещкиуе пд исуауа ппдпцна се
признаваау вп Сурауегијауа 2010-2015, пспбенп вп делпу за изврщуваое на закпниуе.
Сепак, вупрауа Сурауегија ппвупрува дека ппвеќеуп рефпрми сеущуе се вп
закпнпдавна фаза или се вп првауа фаза пд нивнауа примена, а нивниуе кпнкреуни
резулуауи се ущуе не мпжау да се видау или искусау.
Рефпрмиуе разрабпуени вп Сурауегииуе се анализирани и вп извещуаиуе на
63
64
65
Еврппскауа Унија , ПБСЕ и ПЕЦД , бидејќи се клушни за Еврпауланускауа
инуеграција на Македпнија. Генералнп, кпменуариуе кпн сурауегииуе се сведуваау на
нискипу суепен на ппсуигнау успех, бидејќи кпнкреунпуп имплеменуираое на
сурауегииуе зависи пд мнпгу правни, пплиуишки и владини слушуваоа вп Македпнија.
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ПОИМ: КОРУПЦИЈА
Ппимпу кпрупција има важна, акп не и клушна улпга вп исуражуваоеуп на прпцесиуе
на пплиуишки мпуивираниуе врабпууваоа вп Република Македпнија.Дефиницијауа на
ппимпу кпрупција, ппкрај урадиципналнауа дефиниција пд кривишнипу закпник, мпже
да се извлеше пд уплкуваоеуп на кпрупцијауа какп екпнпмски, мпрален, еуишки,
прпблем на пдгпвпрнпсу или какп прпблем кпј ппууекнува пд злпуппуреба на
службенауа мпќ.Кпрупцијауа е глпбален предизвик кпј гп ппукппува дпбрпуп
владееое, владееоеуп на правпуп и демпкрауијауа. Таа мпже да биде надвпрещен,
внаурещен, инсуиууципнален, индивидуален, мауеријален и пплиуишки прпблем.
Вп Македпнскауа правна рамка, прпблемауикиуе ппврзани сп кпрупција се
66
регулирани сп Закпнпу за спрешуваое на кпрупцијауа .. Медуупа, други закпни, какп
67
Кривишнипу закпник , спдржау пдредби кпи ги криминализираау или на друг нашин
ги казнуваау и санкципнираау кпрупцијауа и кпрупуивнпуп пднесуваое. Пдредени
кпрупуивни пракуики се санкципнираау сппред Закпнпу за спрешуваое на судир на
68
инуереси .
Република Македпнија е рангирана на 90-уп месуп пд 176 држави сппред Индекспу за
69
перцепција на кпрупцијауа на глпбалнп нивп . Главниуе препреки за напредпк на
Македпнија псуануваау вп рамкиуе на не недпсуаупк на пплиуишки инуегриуеу,
слабпсуи вп прпцесиуе на спрпведуваое на закпниуе и пплиуишкп влијание вп сиуе
сфери на јавнипу живпу. Ппкрај упа, пплиуишкауа вклушенпсу вп мрежиуе на
70
прганизиранипу криминал е исуп уака еден пд ппзагрижувашкиуе прпблеми.
Ппимпу кпрупција е пплиуишкп, екпнпмскп и спцијалнп пращаое вп Македпнија.
Кпрупуивниуе пракуики се една пд најгплемиуе прешки вп присуаппу на Македпнија вп
71
72
73
ЕУ . Други инсуиууции, вклушиуелнп и Спвеупу на Еврппа и НАТП , ја наведпа
кпрупцијауа какп прешка за прпцеспу на целпсна демпкрауизација и еврпауланска
инуеграција на Македпнија.
Ппукупиуе, прпневериуе и измамиуе се најшесуиуе кпрупуивни пракуики и вп јавнауа и
вп приваунауа сфера и преусуавуваау пргпмна закана за правилнпуп функципнираое
на мнпгу инсуиууции. Медуупа, сисуемаускауа кпрупција, вклушувајќи ја и
74
75
76
пплиуишкауа , пплицискауа и судскауа кпрупција, се главниуе видпви кпрупуивни
пракуики щуп гп пппрешуваау правилнпуп функципнираое на македпнскпуп
ппщуесувп вп целпсу.
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Политичка корупција
Крпнизам, неппуизам, пплиуишкп ппкрпвиуелсувп и злпуппуребауа на службенауа
дплжнпсу се најшесуп кприсуени пракуики на пплиуишкауа кпрупција прпуив кпи щуп се
бпри македпнскпуп ппщуесувп.
Сепак, самипу прпцес на бпрба прпуив кпрупцијауа е преплеукан сп прпблеми; винауа
77 78
се префрла пд една на друга пплиуишка паруија
, ппсупи нискп нивп на дпверба вп
јавниуе инсуиууции, нема преземаое на пдгпвпрнпсу, ппсупи недпвплна вклушенпсу
79
на граданиуе вп прпцесиуе на градеое дпверба вп јавниуе инсуиууции какп и виспка
80
суапка на неврабпуенпсу се дел пд прпблемиуе сп кпи щуп се сппшуваме вп
прпцесиуе на бпрба прпуив кпрупција.
Врабпууваоеуп вп јавнипу секупр е ппппсакуванп вп пднпс на врабпууваое вп
приваунипу секупр; несуабилнпсуа на рабпуниуе месуа вп приваунипу секупр,
ппуещкпуии вп прпцесиуе на спздаваое на нпви рабпуни месуа какп и недпсуаупк на
81
сурански инвесуиции и нередпвнпсу на прихпдиуе се наведени какп пришини за пва .
За впзврау, се спздава силнп пплиуизирана јавна админисурација, кприсуена какп
ппвеќенаменска алаука на владејашкиуе кпалиции: пд една сурана, маспвниуе
врабпууваоа вп јавнипу секупр се искприсуени за фпрмалнп намалуваое на суапкауа
на неврабпуенпсу, а пд друга, градеое на лпјалнпсу кпн пплиуишкауа паруија на власу
кпја ги спрпведува врабпууваоауа.
Најнпвиуе брпјки наведуваау дека дека 128 253 лица се врабпуени вп јавнипу секупр
82
вп Македпнија, вп 1291 инсуиууции. Пд нив, брпјпу на ппщуински субјекуи
83
(вклушувајќи ги сиуе ппщуини и градпу Скппје) е неверпјауни 765 , кпј изнесува 59,
26% пд сиуе инсуиууции.
Медуупа, важнп е да се забележи дека ппради прпцесиуе на деценурализација,
ппщуинскиуе субјекуи меду другпуп вклушуваау и деуски градинки, пснпвни ушилищуа,
лпкални прпуивппжарни бригади, лпкални јавни кпмунални хигиенски преупријауија
иун. Какп уакви, не сиуе лица врабпуени вп јавнипу секупр се дирекунп врабпуени вп
ппщуинскиуе сурукуури. Ппследниуе брпјки за дирекунп врабпуениуе лица вп
84
ппщуинскиуе сурукуури, вклушувајќи гп и градпу Скппје, изнесуваау 5677 лица.
Препплнауа јавна админисурација дпведува дп серипзни прешки кпи щуп влијаау на
правилнпуп функципнираое на инсуиууцииуе; има импликации вп финансискпуп
рабпуеое на исуиуе, ефикаснпсуа вп даваоеуп на услуги, лпгисуишкиуе пращаоа
(ппнекпгащ брпјпу на врабпуени лица ги надминува физишкиуе капациуеуи на
инсуиууцијауа) и мпже да дпведе дп у.н. рабпуеое пд дпма, пднпснп кпга еднп лице е
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85

на плауенипу списпк на пдредена јавна инсуиууција без да пди на рабпуа .. Ваквиуе
пракуики ја пппрешуваау инсуиууципналнауа ефикаснпсу дпдека ги ппууикнуваау
мпжнпсуиуе за пплиуишки манипулации.
Ппимиуе пплиуишки мпуивиранп врабпууваое, какп и пплиуишка манипулација вп
јавнипу секупр се сппменуваау вп секпј ЕУ извещуај за напредпкпу на Македпнија.
8687
Извещуаиуе вп медиумиуе
дппплниуелнп ппкажуваау дека пплиуишкауа ппределба
служи какп преднпсу при прпцесиуе на врабпууваое вп јавнипу секупр. Какп уаквп,
кприсуеоеуп на апараууспу на јавнауа админисурација какп сппсувенпсу на
владејашкауа паруија, сп ексклузивни права на кпнурпла и манипулација, дпведува дп
неефикасна, слаба и преппупварена јавна админисурација. Недпсуаупкпу на
квалификуван кадар, прекумерниуе врабпууваоа и неефекуивнауа јавна служба, не
самп щуп гп ппуереууваау државнипу бучеу и придпнесуваау кпн згплеменауа
недпверба вп инсуиууцииуе, ууку и серипзнп ги пппрешуваау прпцесиуе на
Еврпаулануска инуеграција вп Република Македпнија.
Пд друга сурана, граданиуе имаау ппблизпк кпнуаку сп единициуе на лпкалнауа
сампуправа, пднпснп ппщуиниуе, ппради видпу на услугиуе щуп уие ги нудау. Какп
уакви, дирекунипу ефеку на кпрупуивниуе пракуики се шувсувува ппсилнп пд сурана на
граданиуе вп ппщуинскауа админисурација.
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ПОЛИТИЧКИ МОТИВИРАНИ ВРАБОТУВАЊА НА ОПШТИНСКО
НИВО: СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ
Вп прпцеспу на уесуираое на преуппсуавкауа дали ппсупи пплиуишки мпуивиранп
врабпууваое вп Република Македпнија, рещивме да се фпкусираме на микрп
кпсмпспу на ппщуиниуе.
Временскауа рамка вп кпја се спрпведува пва исуражуваое и анализа е изминауиуе 7
88
89
гпдини (2009-2016) и ппфаќа 2 лпкални избпрни циклуси (2009 и 2013 гпдина).
Временскауа рамка е избрана какп уаква, бидејќи пбезбедува ппдпбра кпнурпла врз
примерпкпу; именп, слушаиуе на кпрупуивни пракуики леснп мпже да се издвпјау,
пспбенп кпрумпираниуе пракуики на пдредена админисурација (ппд пдреден
градпнашалник) мпже да се преппзнаау какп щаблпни, а временскипу перипд е
дпвплнп дплг за да се следау урендпвиуе на ппдпбруваое и / или влпщуваое на
пракуикиуе за врабпууваое.
14 ппщуини беа избрани за анализа: Сарај, Липкпвп, Велес, Дпрше Пеурпв, Чаир,
Теарце, Теупвп, Гпсуивар, Ценуар, Шуип, Сурумица, Суруга, Биупла и Прилеп.
Ппщуиниуе се избрани преку иденуификуваое на следниуе криуериуми:









Ппщуини сп дпминанунп Македпнскп население
Ппщуини сп дпминанунп Албанскп население
Ппщуини сп градпнашалник пд владејашка пплиуишка паруија
Ппщуини сп градпнашалник пд пппзиципна пплиуишка паруија
Мали ппщуини
Гплеми ппщуини
Рурални ппщуини
Урбани ппщуини

Пред сè, ја изврщивме фазауа на исуражуваое. Исуражуваоеуп е фпрмулауивнп,
пписнп и дијагнпсуишкп, сп цел [i] иденуификација на прпблемпу на пплиуишки
мпуивиранпуп врабпууваое, [ii] разгледуваое на ппщуинауа какп единица на лпкална
сампуправа и ппимпу деценурализација, [iii] Разгледуваое на закпнскауа рамка за
врабпууваое и [iv] анализираое на ппимпу кпрупција вп ппглед на ппимпу пплиуишки
мпуивиранп врабпууваое.
Вупрауа и најгплема фаза на пвпј прпеку е фазауа на спбираое ппдаупци и анализа на
исуиуе. Избраниуе ппщуини ги кпнуакуиравме преку елекурпнска ппщуа и ппбаравме
да ни ги дпсуавау инфпрмацииуе пд јавен каракуер за сиуе врабпууваоа вп
изминауиве 7 гпдини, врз пснпва на Закпнпу за слпбпден присуап дп инфпрмации пд
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90

јавен каракуер . Инфпрмацииуе кпи щуп ги ппбаравме уребаще да ги спдржау сиуе
пбјавени јавни и инуерни пгласи за врабпууваое, дпкуменуацијауа за прпцеспу на
селекција (евиденција за прпцесиуе на админисурауивна селекција, евиденција за
државен испиу за админисурауивни службеници, евиденција за прпцесиуе на
инуервју) пдлуки за врабпууваое и други релевануни дпкуменуи.
Дпсуавуваоеуп на инфпрмацииуе пд ппщуиниуе дп ЗИП инсуиууу уребаще да биде
91
изврщенп преку елекурпнска ппщуа или преку ппщуенскипу сисуем на Република
Македпнија, а пд ппщуиниуе беще ппбаранп да дпсуавау фпупкппии или дигиуални
92
93
кппии пд бараниуе дпкуменуи . Шуп се пднесува дп прппищанипу рпк пд 30 дена за
пдгпвпр на бараоеуп, решиси пплпвина пд ппщуиниуе не гп исппшиууваа пвпј закпнски
94
услпв. Прпдплжуваоауа на рпкпу не беа ппбарани вп спгласнпсу сп закпнпу; сепак,
ппвупренипу кпнуаку и ппнауампщниуе бараоа за инфпрмации дпнеспа дп дпбиваое
на инфпрмацииуе вп слушаиуе вп кпи инфпрмацииуе не беа дпсуавени пп првишнпуп
бараое.
Иакп пваа фаза пд прпекунпуп исуражуваое не дава дирекуен пдгпвпр на пращаоеуп
дали ппсупи пплиуишки мпуивиранп врабпууваое на ппщуинскп нивп, ни пбезбедува
клушни инфпрмации за придржуваоеуп на ппщуиниуе кпн сппдвеуниуе ппсуапки за
врабпууваое, ни ппмага да ги следиме урендпвиуе вп прпцесиуе на врабпууваое,
укажува на ппуенцијална злпуппуреба на мпќ, и сведпши за суепенпу на
уранспаренунпсу на ппщуиниуе.
Следниве пракуики ќе бидау иденуификувани какп неуранспаренуни вп прпцесиуе на
врабпууваое: ненавременп пбјавуваое на пгласиуе за врабпууваое, недпследнпсуи
вп прпцесиуе на админисурауивна селекција, недпследнпсуи вп рангираоеуп на
инуервјуауа и недпсуаупк на инфпрмации вп пднпс на сисуемпу на пбжалуваое на
пдлукиуе.
Треуауа фаза пд прпекунпуп исуражуваое ппфаќа инуервјуа и фпкус групи, сп цел
ппнауампщнп испиууваое и деуален увид на прпцесиуе на врабпууваое на ппщуинскп
нивп.
Предвидениуе инуервјуа беа спрпведени сп две целни групи: (i) перспнал пд секупрпу
за шпвешки ресурси на ппщуиниуе и (ii) други врабпуени вп ппщуинауа, на разлишни
рабпуни ппзиции. Инуервјуауа беа предвидени вп фпрмау на пплусурукууриранп
инуервју, бидејќи пд една сурана, пднапред зададениуе пращаоа пбезбедуваау
унифицирани суандарди вп прпцесиуе на дпбиваое инфпрмации пд разлишни
засегнауи сурани, кпи вп нащипу слушај се разлишни прпфили на луде кпи рабпуау вп
рамкиуе на ппщуинскипу сисуем вп Македпнија. Пд друга сурана, пплусурукууираниуе
инуервјуа му пвпзмпжуваау на инуервјуиранипу ппщирпк кпнуексу за дискусија.
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Фпрмаупу на инуервјуауа беще лице-в-лице, и дпкплку не е ппинаку ппбаранп или
назнашенп, инуервјуауа беа пдржани вп прпсуприиуе на ппщуинауа.
Инуервјуауа беа закажани преку писмена кпресппнденција пп елекурпнска ппщуа, а
ппнауаму беа прганизирани преку е-ппщуа и уелефпн. Инуервјуауа беа спрпведени
ппмеду мару и јули 2017 гпдина.
Вп кпнуексу на исуражуваоеуп, какп и вп прпцеспу на анализа на инуервјуауа, ги
иденуификувавме прпблемиуе кпи се пднесуваау на прпцеспу на врабпууваое на
лпкалнп нивп, каде щуп се раципнализираау следниуе факупри, намесуп
прпфесипнални и академски заслуги: пплиуишки суауус, шленсувп вп пплиуишкиуе
паруии и врски вп сисуемпу на ппщуинскауа админисурација.
Какп щуп наведпвме, преку уемаускауа анализа на инуервјуауа ќе бидау презенуирани
мислеоауа и суавпвиуе на инуервјуираниуе лица. Мнпжесувп пращаоа ќе бидау
иденуификувани какп впдешки сеу на пращаоа, врз пснпва на кпи мпжеме да
пбезбедиме сисуем на единсувп вп прпцеспу на инуервјуираое.
Фпкус групиуе, какп финален шекпр вп исуражуваоеуп, беа предвидени какп 4 фпкус
групи вп 4 разлишни плански регипни вп Република Македпнија и уребаще да се
спрпведау сп кандидауи кпи не се избрани или на друг нашин се пдбиени за
врабпууваое вп ппщуиниуе.
Вп прпцеспу на иденуификуваое на апликануиуе, ги кприсуивме рангираоауа и
другиуе инфпрмации пбезбедени пд ппщуиниуе врз пснпва на Закпнпу за слпбпден
присуап дп инфпрмации пд јавен каракуер.
Медуупа, ппради нискипу инуерес и неппдгпувенпсу на кпнуакуираниуе апликануи,
рещивме да изврщиме 1 фпкус група, вп Скппје, вп прпсуприиуе на ZIP Инсуиууу на 25
јули 2017 гпдина. Гп пбезбедивме ушесувпуп на 20 лица кпи щуп аплицирале, нп биле
пдбиени за рабпунп месуп вп сисуемпу на лпкална сампуправа.
Темаускауа анализа на фпкус групауа се спсупи пд иденуификација на група клушни
пращаоа, кпи щуп ппупа ни ппмпгнаа вп иденуификуваое на најгплемиуе прпблеми
вп прпцеспу на селекција и врабпууваое, каде щуп следниуе факупри се
раципнализираау, намесуп прпфесипнални и академски заслуги: пплиуишки суауус,
шленсувп вп пплиуишкиуе паруии и врски вп сисуемпу на ппщуинскауа админисурација.
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ПЕРЦЕПИИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ВРАБОТУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА
ТЕРЕНСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Пред да ги ппспшиме главниуе перцепции и заклушпци кпи щуп прпизлегпа пд
прпцеспу на уеренскп исуражуваое, би сакале да ги излпжиме забелещкиуе и
заклушпциуе пд прпцесиуе на спбираое и анализа на ппдаупци пд сиуе ппщуини кпи
щуп пбезбедија инфпрмации за прпекупу. Ппради недпвплнп дпсуавени инфпрмации,
урендпвиуе вп прпцесиуе на врабпууваое вп ппщуина Теупвп не мпжау пбјекуивнп да
се анализираау.
Накраукп, мпжеме да ги дадеме следниуе заклушпци:

Собирање на податоци
6 ппщуини ги дпсуавија бараниуе инфпрмации навременп, вп рпкпу ууврден сп
95
Закпнпу за слпбпден присуап дп инфпрмации пд јавен каракуер . Другиуе 8 ппщуини
ги дпсуавија инфпрмацииуе пп некплку уппрни пбиди и препраќаое на бараоауа.
6 ппщуини ги дпсуавија инфпрмацииуе преку е-ппщуа, а 8 ппщуини ги дпсуавија
инфпрмацииуе преку ппщуенски сисуем.
6 ппщуини дпсуавија кпмплеуна дпкуменуација (јавни пгласи, евиденција за прпцеси
на админисурауивна селекција, евиденција за државен испиу за админисурауивни
службеници, евиденција за прпцесиуе на инуервју) пдлуки за врабпууваое и други
релевануни дпкуменуи. Псуанауиуе 8 ппщуини пбезбедија нецелпсни инфпрмаци;
најгплем дел пд ппщуиниуе дпсуавија самп кппии пд јавниуе пгласи (кппии пд
публикацииуе на пгласиуе вп весници или други публикации) или пбезбедија
инфпрмации самп за пдредени гпдини пд предвиденипу временски перипд.

Трендови во огласите за вработување
Вкупнипу брпј на пбјавени пгласи е 142 вп сиуе исуражени ппщуини. Ппщуинауа сп
најмнпгу пбјавени пгласи е Суруга, сп 28 пбјавени пгласи за временскипу перипд пд
2009-2016 гпдина, дпдека ппщуина Теарце и ппщуина Сарај се ппщуиниуе сп најмалку
пбјавени пгласи – 2 пгласи пп ппщуина.
Најмнпгу пгласи се пбјавени вп 2012 гпдина – 37 ппвици, дпдека најмалку пгласи се
пбјавени вп 2009 – самп 3 пгласи за врабпууваое.
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Трендови во процесите на вработување
Вкупнипу брпј на врабпуени лица пд 2009 дп 2016 изнесува 751, вп сиуе испиуани
ппщуини. Ппщуина Сурумица има врабпуенп најгплем брпј на лица вп пвпј временски
перипд – вкупнп 142 лица, дпдека ппщуина Теарце има врабпуенп најмалку лица –
вкупнп 4.
Најмнпгу лица се врабпуени вп уекпу на 2014 гпдина, вкупнп 181 лице, дпдека
најмалку се врабпуени вп 2009 – вкупнп 12 лица.
Кпга суанува збпр за избпрниуе циклуси, вп пвпј временски перипд ималп 2 лпкални
избпрни циклуси: вп 2009 и 2013.
Вп 2010 гпдина има ппрасу на врабпуенпсуа – пд вкупнп врабпуени 12 лица вп сиуе
ппщуини вп 2009, брпјкауа расуе на 63 лица вп 2010 гпдина. Сепак, најгплем расу на
суапкауа на врабпууваое се слушува пп избприуе вп 2013 – пд 80 врабпуени лица вп
2013, вп 2014 гпдина се врабпуени 181 лице низ сиуе ппщуини земени вп предвид вп
пва исуражуваое.
Ппради недпследнпсуа и нецелпснп дпсуавениуе инфпрмации пд некплку ппщуини,
не мпжеме да извлешеме заклушпци за упа вп кпја ппщуина е врабпуен најгплем брпј
на уехнишки и ппмпщен перспнал, вп сппредба сп админисурауивни службеници.

Скопје, 2017

20

Анализа: Кој вработ ува, општ инат а или парт ијат а?

ИНТЕРВЈУА
96

Првишнпуп бараое за инуервјуа беще веднащ пдбиенп пд две ппщуини: Велес и
Прилеп. Другиуе ппщуини не пдгпвприја веднащ на писмениуе бараоа, пп щуп
прибегнавме кпн уелефпнски бараоа за инуервјуа.
Вп кпнуексу на исуражуваоеуп и прпцеспу на анализа на инуервјуауа, какп щуп
назнашивме ппгпре, какп нефер ќе се кауегпризираау врабпууваоауа кпи намесуп на
заслуги и прпфесипнална кпмпенција се заснпвани на следниуе елеменуи: шленсувп
вп пплиуишка паруија, пплиуишкп ппкрпвиуелсувп и услуги.
Прпцесиуе вп кпи ппвициуе не се пбјавени, кандидауиуе не се навременo или
сппдвеунп инфпрмирани, нема сппдвеуен сисуем и жалбена ппсуапка и резулуауиуе
пд пгласиуе не се пбјавени се кауегпризираау какп неуранспаренуни.
Инуервјуауа, какп щуп назнашивме, беще предвиденп да се спрпведау сп две целни
групи: [i] перспнал пд секупрпу за шпвешки ресурси на ппщуиниуе и [ii] други
врабпуени вп ппщуинауа, на разлишни рабпуни ппзиции.
97

Пд 13уе
ппщуини, успеавме да спрпведеме инуервјуа сп целнауа група на
испиуаници вп 5 ппщуини, пднпснп да инуервјуираме пп еднп лице пд секупрпу за
шпвешки ресурси и еднп лице врабпуенп вп другиуе секупри на ппщуинауа. Вп другиуе
ппщуини успеавме да спрпведеме инуервјуа сп еден или двајца врабпуени вп
разлишни секупри на ппщуинауа, ппради недпсуапнпсу или неприсусувп на други
врабпуени вп мпменупу, или недпвплна желба да бидау инуервјуирани.
Пращаоауа кпи щуп беа ппсуавени вп прпцеспу на инуервјуираое беа преуежнп
фпкусирани на прпцеспу на пбјавуваое на пгласи, ппуребауа за кадар, дпсуапнпсу на
инфпрмации дп апликануиуе, прпцеспу и криуериумиуе на селекција, спдржинауа и
фпкуспу на инуервјуауа сп кандидауиуе, дискусииуе меду шленпвиуе на кпмисииуе за
избпр, факуприуе кпи щуп се земаау вп предвид вп прпцесиуе на дпнесуваое на
пдлуки при врабпууваое и ппщуиуе суавпви и мислеоа кпн прпцесиуе на
врабпууваое на лпкалнп нивп.
Пд сиуе пращаоа, вп прпцеспу на анализа ги апсурахиравме следниве парамеури:
1.
2.
3.
4.
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Пбјавуваое на пгласи
Испплнуваое на криуериумиуе пд сурана на апликануиуе
Државнипу испиу за админисурауивни службеници
Улпгауа на Агенцијауа за админисурација
Инуервју на апликануиуе
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5.
6.
7.

Спсуав на кпмисијауа за инуервјуа
Кандидауи: кпј аплицира?
Жалби и жалбени ппсуапки
Пплиуишки мпуивирани врабпууваоа

Објавување на огласи
Сппред врабпуениуе вп ппщуинауа, а и какп щуп беще забележанп пд спбраниуе
инфпрмации, пгласиуе за врабпууваое се пбјавуваау преку Агенцијауа за
админисурација, или на нивнауа веб сураница или пак вп сппдвеуни пищани
медиуми.
Сиуе испиуаници се спгласија дека пбјавуваоеуп на пгласиуе пбишнп уеше непрешенп и
пгласиуе ги спдржау сиуе релевануни инфпрмации, кпищуп ги забележавме вп фазауа
на спбираое на ппдаупци. Сепак, двајца испиуаници исуакнаа дека пгласиуе не
спдржау "листа или резиме на рабптни задаши" (инуервју бр.7) щуп ппуенцијалнипу
рабпуник би ги имал, и би биле пд кпрису вп прпцеспу на аплицираое.
Кпга суанува збпр за самиуе пгласи, ппсупјау пдредени прпблеми пред сампуп
пбјавуваое на пгласпу за рабпуа. Ппнекпгащ, ппщуиниуе немаау бучеуски предвиденп
нпви врабпууваоа, нп им уребаау врабпуени и се слушува да имаау недпсуиг на кадар
(Инуервју бр.12).
Сепак, прпблеми се ппјавуваау и вп пвпј дел пд целипу прпцес на врабпууваое вп
ппщуиниуе. Има слушаи кпга се пбјавуваау пгласи, нп веќе е ппзнауп кпј ќе биде
врабпуен - или лица щуп веќе рабпуау вп ппщуиниуе на дпгпвпр на ппределенп време
или дпгпвпр на делп или други внаурещни врабпууваоа (инуервјуа бр. 1 и бр. 9). Какп
уакви, апликануиуе на пдреден ппвик не дпбиваау фер и праведна щанса за
врабпууваое на пдредена ппзиција.
Ппщуп земенп, прпцеспу на пбјавуваое пгласи се смеуа за уранспаренуен, бидејќи гп
спрпведува независнп уелп, именп Агенцијауа за админисурација.

Исполнување на критериумите од страна на апликантите
Кпга суанува збпр за испплнуваое на криуериумиуе за врабпууваое пд сурана на
апликануиуе, сппред 3 пд врабпуениуе вп шпвешки ресурси вп 3 ппщуини, има
кандидауи кпи ги испплнуваау и не ги испплнуваау криуериумиуе за пдредена
ппзиција. Прпцеспу на админисурауивна селекција ппсупи за да се изберау
кандидауиуе кпи щуп ги испплнуваау сиуе криуериуми, и мпжау да преминау вп
следнауа фаза пд прпцеспу на селекција; медуупа ппсупјау мпменуи кпга ппради врски
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сп градпнашалникпу или други виспки ппщуински функипнери, се слушува да и
кандидауи кпи не ги испплнуваау пснпвниуе криуериуми напредуваау вп ппсуапкауа
за врабпууваое (Инуервјуа бр.2, 4 и 11).
"Нащата ппщтина е мала *...+ лудетп се ппзнаваат едни сп други *...+ еден пд
инспектприте е рпднина на градпнашалникпт, и така дпјде да рабпти тука."
Инуервју бр.4
Ппкрај упа, дпгпвприуе на ппределенп време и дпгпвприуе на делп се кприсуау какп
инсурумену за мпбилизација на гласашкпуп уелп, не самп вп ппщуиниуе, ууку и вп
јавниуе препуријауија (Инуервјуа бр.4 и 7). Таквиуе "меупди" се кприсуау пд сурана на
и сегащниуе и ппранещниуе градпнашалници, без пглед на нивниуе пплиуишки и
паруиски ппределби.
"Партизацијата е длабпкп вкпренета *...+ нп пращаоетп е на централнп нивп,
владата не ги санкципнира ваквите практики ... Не самп щтп се винпвни
ппщтините" Инуервју бр.4.
Сппред пвие изјави, мпжеме да забележиме уренд на врабпууваоа кпи щуп не се
заснпвани на прпфесипнални и академски заслуги, ууку пплиуишки услуги, крпнизам и
неппуизам.

Државниот испит за административни службеници и улогата
на Агенцијата за Администрација
Генералнп, улпгауа и вклушенпсуа на Агенцијауа за админисурација е ппзиуивнп
пценеуа пд решиси сиуе испиуаници. Агенцијауа е клушен играш вп евплуцијауа на
прпцесиуе на врабпууваое вп државниуе инсуиууции; уаа ја мпдернизира ппсуапкауа
и елекурпнскипу сисуем се смеуа за кприсен. Сепак, ппщуиниуе не се спгласуваау да ги
признаау сппсувениуе недпсуаупци кпга суанува збпр за прпцедуриуе за врабпууваое
и шесуппауи ја префрлаау винауа на Агенцијауа.
"Релевантнптп телп каде щтп треба да се ппстават сите пвие пращаоа е
Агенцијата за администрација, не мпжеме да пдгпвприме на сè без нив". Инуервју
бр.7
Ппзиуивен аспеку на рабпуауа на Агенцијауа е нејзинауа лпгисуишка улпга вп
прпцесиуе на врабпууваое какп и надзпрнауа мпќ. Ушесувпуп на Агенцијауа има
влијание вп намалуваоеуп на кпрупцијауа и неппуизмпу, нп не ги минимизира
целпснп пвие ппјави.
Сепак, еден пд испиуанициуе укажа на "недпсуаупк" на Агенцијауа за админисурација:
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"Агенцијата за администрација рабпти на свпј нашин *...+ има свпј ритам на
рабпта... ппнекпгащ се мещаат вп независнпста на ппщтината какп независна
бучетска единица" Инуервју бр.1
Псвен вп уекпу на пбјавуваоеуп на пгласиуе, Агенцијауа за админисурација ушесувува
вп прпцеспу на (ппщуинскп) врабпууваое преку админисурираое на државнипу испиу
за админисурауивни службеници. Државнипу испиу, кпј е задплжиуелен за сиуе
апликануи кпи ја ппминале фазауа на админисурауивнауа селекција, сп единсувен
исклушпк на ппмпщнипу и уехнишки перспнал, решиси еднпгласнп се смеуа за
ппзиуивна пракуика, бидејќи пбезбедува единсувен, суандардизиран сисуем на
селекција.

Интервјуа на апликанти и состав на комисијата за интервјуа
Фпрмираоеуп на кпмисијауа за инуервју е загарануиранп сп Закпнпу за
админисурауивни службеници, каде щуп се ууврдени пдредби за спсуавпу на
кпмисијауа; уаа се спсупи пд 3 лица, пднпснп преуседауел и двајца шленпви на
кпмисијауа. Преуседауелпу на кпмисијауа е пд Агенцијауа за админисурација, а
шленпвиуе се неппсреден преусппсуавен на ппуенцијалнп врабпуенпуп лице и
изврщен надзпрник пд единицауа за шпвешки ресурси.
Сепак, реалнауа сиууација е малку ппинаква кпга суанува збпр за спсуавпу на
кпмисијауа. Именп, кпга има пгласи за ппвеќе пд една рабпуна ппзиција, еднпсуавнп
нема дпвплнп луде за кпмплеунп нпва кпмисија за секпја ппзиција.
"Кпга има ппвици сп 10, 20 птвпрени рабптни места, ќе фпрмираме ппсебна
кпмисија за секпја ппзиција или лице?" (Инуервју бр.5)
Иакп присусувпуп на шлен пд Агенцијауа за админисурација ущуе еднащ е генералнп
пценеуп какп ппзиуивнп, испиуанициуе имаау разлишни мислеоа за вклушуваоеуп на
дирекунп преуппсуавенипу вп кпмисијауа. Сепак, скпрп сиуе испиуаници се
спгласуваау дека еден шлен пд кпмисијауа уреба да е пд пдделпу за шпвешки ресурси.
Кпга суанува збпр за самиуе инуервјуа, ппсуавениуе пращаоа главнп се пднесуваау на
мпуивацијауа на апликануиуе, нивнпуп прпфесипналнп искусувп и нивниуе
сппспбнпсуи (да рабпуау сампсупјнп, вп уим иун.), за да шленпвиуе на кпмисијауа
дпзнаау ппвеќе за кандидаупу и нивнауа мпуивација за рабпуа вп пдредена ппщуина.
Сппред двајца испиуаници, прпцеспу на инуервјуираое е субјекуивен, намесуп
пбјекуивен (инуервјуа бр.1 и бр.3). Иакп има сисуем заснпван на дпделуваое на
ппени, ппениуе не се секпгащ дпделени ппд ппдеднаква пбјекуивнпсу на сиуе
кандидауи пд сурана на шленпвиуе вп кпмисијауа ппради разлишни импресии. Кпга
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ппуенцијалнипу врабпуен е веќе ппзнау (ппради врски, неппуизам и сл.), некпи пд
шленпвиуе на кпмисииуе намернп даваау ппмалку ппени вп прпцеспу на
инуервјуираое, и бидејќи не ппсупи надвпрещен мпниупринг на инуервјууп, никпј не
мпже да прпвери дали ппениуе се пбјекуивнп дпделени. (Инуервју бр.2).
Реукп кпга се пдвива кпнсурукуивна дискусија меду шленпвиуе на кпмисијауа (инуервју
бр. 10), и вп мнпгу реуки слушаи се слушува кпнфрпнуација за избпр на пдреден
кандидау (инуервју бр.4).
Самипу прпцес на инуервјуираое заппшнува сп впвед вп инуервјууп, ппщуи пращаоа
на уема лпкална власу и ппщуинска админисурација, какп и пращаоа ппврзани сп
специфишнауа ппзиција (Инуервју бр.2).
Тука мпжеме да заклушиме дека иакп пдредении аспекуи пд прпцеспу на
инуервјуираое се смеуаау за дпбрп прганизирани, ппсупјау мпжнпсуи за ппдпбруваое
на прпцеспу, пспбенп кпга суанува збпр за сисуемпу базиран на ппени, какп и за
спсуавпу на самауа кпмисија.

Кандидати: кој аплицира?
Сепак, прпблемпу сп прпцесиуе на врабпууваое вп ппщуиниуе не е еднпсуран.
Ппщуинскиуе преусуавници велау дека избпрпу на кандидауи е прпблемауишен, и
нереукп не е впзмпжнп да се најдау кпмпауибилни кандидауи сп пдредена ппзиција
(Инуервју бр.5). Ппради нашинпу на кпј щуп се фпрмулирани јавниуе пгласи, не се дава
никаква уежина на нефпрмалнп пбразпвание или рабпуа на прпекуи (Инуервју бр.5),
щуп за пдредени ппзиции мпже да биде клушнп искусувп.
Другп мнпгу шесуп ппсуавуванп пращаое е вп пднпс на лицауа кпи щуп веќе рабпуау
вп сисуемпу на ппщуинска админисурација. Вп спгласнпсу сп Закпнпу за
админисурауивни службеници, еднп лице мпже да напредува вп сисуемпу на
админисурација за еден суепен, дпдека прераспределбауа исуп уака се врщи преку
инуерен пглас. Сепак, лицауа кпи щуп веќе рабпуау вп сисуемпу на ппщуинскауа
админисурација аплицираау на јавни ппвици за други рабпуни ппзиции, и де факуп
кприсуау сисуем за унапредуваое кпј щуп не е прппищан за упа. (Инуервју бр.5).
Заупа, мпжеме да заклушиме дека прпблемиуе сп прпцеспу на врабпууваое не
прпизлегуваау самп пд самиуе ппщуини, ууку прпизлегуваау и пд самиуе кандидауи. За
да се намали ваквауа злпуппуреба на сисуемпу, уреба да се прпщирау квалификацииуе
ппуребни за пдредени ппзиции, и да се намалау мпжнпсуиуе за ппуенцијална
злпуппуреба на ппсуапкауа за врабпууваое.
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Жалби и приговори
Ппсуапкауа за жалби и пригпвпри е спдржана вп самауа правна рамка, дпдека
пдредбиуе вп пднпс на сппдвеунауа жалбена ппсуапка се спдржани вп пдлукиуе за
врабпууваое, пднпснп пдбиваое за пдредена ппзиција кпи щуп им се испраќаау на
кандидауиуе. Пва гп забележавме вп анализауа на ппдаупциуе щуп ги дпбивме пд
ппщуиниуе.
Пд анкеуираниуе кадри пд шпвешки ресурси, дпзнавме дека жалбиуе реукп се
ппднесуваау; нивнпуп ппднесуваое и рещаваое се смеуа за шисуа фпрмалнпсу
(Инуервју бр.13). Вп 3 пд ппщуиниуе, жалбенауа ппсуапка решиси никпгащ не е
применеуа; на пращаоеуп зпщуп, дпбивме пдгпвпр дека и жалиуелиуе и ппщуинскипу
перспнал знаау дека жалбиуе и пригпвприуе не рещаваау нищуп.
Заупа, неппхпднп е акууелизираое на жалбенауа ппсуапка. Ппсуапкауа уреба да се
акууелизира какп кприсен, сигурен, дпверлив механизам кпј нависуина мпже да
дпнесе прпмени вп прпцеспу на врабпууваое на ппщуиниуе.

Политички мотивирани вработувања
Кпга суанува збпр за пплиуишки мпуивирани врабпууваоа, рещивме да искприсуиме
ппдмнпжесувп пд 6 пращаоа какп парамеуар вп прпцесиуе на анализа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Каквп е ващеуп мислеое за прпцесиуе на врабпууваое на ппщуинскп нивп?
Дали мислиуе дека уреба да се рефпрмираау пплиуикиуе за врабпууваое?
Какви се ващиуе мислеоа за пплиуишки мпуивирани врабпууваоа на
ппщуинскп нивп?
Сппред вас, дали ппсупи пплиуишкп влијание вп прпцесиуе на врабпууваое на
ппщуинскп нивп?
Сппред вас, дали пплиуишки мпуивираниуе врабпууваоа се прпблем вп
ващауа ппщуина?
Дали ппсупјау сппдвеуни механизми за бпрба прпуив пплиуишки мпуивирани
врабпууваоа на лпкалнп нивп? Дпкплку ппсупјау, кпи се уие?

Ппщуп земенп, мислеоеуп на мнпзинсувпуп пд испиуанициуе е дека дека прпцесиуе
на врабпууваое на ппщуинскп нивп се ппдпбрени пд правнауа рефпрма на Закпнпу за
државни службеници вп двауа "нпви" закпни: Закпнпу за админисурауивни
службеници и Закпнпу за врабпууваоа вп јавнипу секупр.
Инвплвираоеуп на Агенцијауа за админисурација вп прпцеспу беще забележанп какп
важна каракуерисуика на прпцеспу на врабпууваое, нп беще забележанп дека сè ущуе
ппсупјау мпжнпсуи за злпуппуреба и унапредуваое на лишниуе инуереси вп прпцесиуе
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на врабпууваое, пспбенп заупа щуп градпнашалникпу, какп пплиуишки избран
функципнер, ја ппупищува секпја пдлука за врабпууваое. На пращаоеуп дали уреба
да се ревидираау и рефпрмираау прпцедуриуе за врабпууваое, решиси сиуе
испиуаници ппуврдија дека рефпрмиуе се неппхпдни.
Најнеппхпдни се рефпрмиуе вп пднпс на дплжинауа на ппсуапкауа за врабпууваое,
какп и ппуребауа пд пдпбренија пд разлишни државни инсуиууции.
“Ппстапката вп мпментпв е релативнп пкеј. Прпцеспт е сепак мнпгу дплг и
бирпкратски, има мнпгу малку прпстпр за прпмени и репрганизација на перспналпт
вп една ппщтина. Штп акп некпј дпбие нпва рабпта и замине пд ппщтината? Ние
пстануваме сп празнп рабптнп местп, а мпже да не дпбиеме пдпбрение за
птвараое на пглас на таа ппзиција *пд страна на Агенцијата за администрација+.
И да се птвпри пглас, прпада мнпгу време дпдека да се најде сппдветна лишнпст за
ппзицијата, и дпдека нема врабптен на тпа местп, сектпрпт вп ппщтината
станува неефикасен...” - Инуервју бр. 8
Ппимпу пплиуишки мпуивиранп врабпууваое не беще уплку непријауна уема за
дискусија кплку щуп пшекувавме, нп сепак ппсупеще сурав или пак пдбивнпсу кпн
прпдлабпшена дискусија за прпблемпу.
Иакп се смеуа за ппсупешка, щирпкп распрпсуранеуа пракуика кпја мпже и има
серипзни ефекуи вп разлишни пбласуи, а не самп вп рамкиуе на сисуемпу на лпкална
сампуправа, ууку и впппщуп вп сисуемпу на јавни врабпууваоа и државнауа
админисурација.
Некплку пд испиуанициуе пдбија дирекунп да збпруваау на уемауа, наведувајќи дека
дека Агенцијауа за админисурација е надлежнп уелп за врабпууваое и сиуе пращаоа
кпи се пднесуваау на пваа уема уреба да бидау упауени кпн нив.
Кпга беа дирекунп запращани дали се свесни за злпуппуребауа на пплиуишки
влијанија на ппщуинскп нивп вп прпцесиуе на врабпууваое, ппвеќеуп испиуаници
изјавија дека ппсупи, нп не се пувпрени за дискусија за упа какп упшнп ваквиуе
врабпууваоа се манифесуираау.
"Не мпжеме да замижеме пред прпблемпт на пплитишкп влијание вп разлишни
прпцеси вп државата, а не самп на прпцесите на врабптуваое на ппщтинскп нивп.
[...] "Инуервју бр. 6
Иакп не е дирекунп ппврзанп сп прпцесиуе на врабпууваое, важнп е да се забележи
манифесуацијауа на пплиуишки симбпли вп ппщуинскиуе прпсуприи, кпи щуп ги
забележавме дпдека ги ппсеуувавме ппщуиниуе за да ги спрпведеме инуервујауа.
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Пва се слушува редпвнп, иакп ваквиуе пракуики се експлициунп забранеуи сп закпн,
какп щуп сппменавме ппгпре. Вп 5 пд 14 ппщуини забележавме разлишни пплиуишки
симбпли за канцелариски мауеријали, какп щуп се уеурауки, ппдлпщки за глувшиоа и
USB уреди, какп и знаменца и избпрни ппсуери на тидпвиуе.
Еднп пд најппларизирашкиуе пращаоа вп прпцесиуе на инуервјуираое беще дали
ппсупи пплиуишки мпуивиранп врабпууваое вп ппщуинауа вп кпја щуп рабпуау
испиуанициуе. Вп пплпвина пд ппщуиниуе пдгпвпрпу беще негауивен, дпдека другауа
пплпвина пдгпвприја ппуврднп.
Кпга пдгпвпрпу на пращаоеуп дали има пплиуишки мпуивирани врабпууваоа вп
ващауа ппщуина беще ппуврден, акценупу беще суавен на надвпрещнипу приуиспк за
пплиуишки врабпууваоа; какп уакпв не дпада дирекунп пд сурукууриуе вп самауа
ппщуина, ууку пд пплиуишкиуе и паруискиуе сурукуури надвпр пд ппщуиниуе.
Иакп пращаоауа за пплиуишка и паруиска вклушенпсу се забранеуи сп закпн вп
прпцеспу на инуервјуираое на кандидауиуе кпи щуп би биле врабпуени вп пдредена
ппщуина, најшесуп пплиуишкауа, пднпснп паруискауа ппределба на кандидаупу е
ппзнауа пднапред. Пва е најисуакнауп вп ппмалиуе ппщуини.
"Ние сме мал круг на луде, сите се ппзнаваме медусебнп *...+ па акп некпј е шлен на
пплитишка партија и е вп прпцедура за врабптуваое, автпматски е ппзнатп дали
тпа лице е вклушенп вп партија или вп пплитика *...+ Бидејќи ппстпјат и други луде
кпи имаат пплитишки ставпви вп рамките на ппщтинскипт систем или се шленпви
на истата партија, никпгащ не мпжеме да знаеме дали некпј е врабптен на
пплитишка или партиска пснпва *...+" Инуервју бр. 2
"Се разбира, вп нащата ппщтина ппстпјат пплитишки мптивирани врабптуваоа!
Тпа е прпблем, нп не мпжеме нищтп да смениме. Некпи пд врабптените вп нащата
ппщтина имаат и ппщтински и партиски функции, така щтп е скпрп и нпрмалнп
да има партискп и пплитишкп влијание вп ппщтината". Инуервју бр.5
"Да, ппстпи пплитишкп мптивиранп врабптуваое. Мпјата ппщтина е мнпгу
интересен пример за пва, бидејќи градпнашалникпт беще пд пппзициска партија
(2009-2016) *...+ и имаще гплем притиспк пд владејашките структури вп нащата
ппщтина и сите врабптуваоа мнпгу внимателнп се следеа *...+ тпа не ја спреши
владејашката партија да гп искпристи свпетп влијание и да изврщи притиспк за
врабптуваое вп ппщтината". Инуервју бр. 8.
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Кпга на пращаоеуп ,,Дали има пплиуишки мпуивирани врабпууваоа вп ващауа
ппщуина?” пдгпвпрпу беще негауивен, испиуанициуе најшесуп збпруваа за улпгауа на
Агенцијауа за админисурација и Минисуерсувпуп за инфпрмауишкп ппщуесувп и
админисурација какп релевануни сурукуури вп прпцеспу на врабпууваое и какп
пплиуишкиуе влијанија не мпжау да се манифесуираау вп уекпу на ппсуапкауа ппради
прпцедуралнпсуиуе на исуауа.
"Нема пплитишкп влијание вп прпцеспт на врабптуваое вп нащата ппщтина. Гп
знаете закпнпт, знаете дека Агенцијата за администрација е директнп засегната
вп прпцеспт, еднпставнп не мпжете да ппвлијаете дури и акп сакате." Инуервју
бр.1
Вп пднпс на сппдвеуниуе прпцедури за пријавуваое и бпрба прпуив ваквиуе ппјави,
ппвеќеуп пд испиуанициуе пдгпвприја дека механизмиуе и прпцедуриуе ппсупјау, нп
реукп се кприсуау ппреди бирпкраускауа прирпда на исуиуе и дплжинауа на самиуе
ппсуапки.
"Кпрупцијата и непптизмпт се серипзни прпблеми пспбенп на ппщтинскп нивп, нп
тие реткп се рещаваат сппдветнп, щтп ппради страв, губеое на рабптни места,
враќаое на пплитишки услуги и други слишни фактпри. Невладинипт сектпр,
самите ппщтини и други државни институции треба серипзнп да спрабптуваат и
сппдветнп да гп рещат пва пращаое." Инуервју бр.2
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ФОКУС ГРУПА
Целуа на пдржанауа фпкус група беще: [i] да се прпцени знаеоеуп, суавпу и
мислеоауа на апликануиуе шии апликации биле пдбиени вп прпцесиуе на
врабпууваое вп ппщуиниуе вп пднпс на прпцесиуе на врабпууваое, [ii] да се
прпценау перцепцииуе на уемауа пплиуишки мпуивиранп врабпууваое на ппщуинскп
нивп и [iii] да се прпцени суавпу и перцепцииуе на пвие лица вп врска сп мпжнпсуиуе
за ппдпбруваое вп пвие прпцеси.
Целевме кпн присусувп на 20 лица на фпкус групауа, мащки и женски, пд разлишна
еунишка припаднпсу. Медуупа, ппради нискипу инуерес, неппдгпувенпсу и
ппуенцијален сурав, самп 7 пд вкупнп 20 лица кпи щуп гп ппуврдија свпеуп присусувп кандидауи кпи биле пдбиени - присусувуваа на фпкус групауа.
Ги апсурахиравме следниве пращаоа за да ни ппслужау какп наспки за развиупк на
дискусуијауа и парамеури на фпкус групауа:
1.

2.

3.
4.
5.

Искусувпуп на кандидаупу вп прпцеспу на аплицираое и врабпууваое вп
единициуе на лпкалнауа сампуправа
Разрабпука на самипу прпцес на апликација
Админисурауивна селекција
Инуервју
Ппсуапка за избпр на сппдвеуен кандидау
Вп кпја билп фаза пд прпцеспу на апликација и/или селекција, дали
кандидаупу бил запращан за каква билп пплиуишка или паруиска припаднпсу
или врска?
Дали на кандидаупу му биле ппсуавени други пращаоа вп врска сп
нивнауа религиска и еунишка припаднпсу, ппл, сексуална приенуација,
брак или семеен суауус?
Дали кандидаупу искприсуил некпј пд механизмиуе за жалба?
Ппщуп земенп, дали кандидауиуе смеуаау дека пплиуишки, пднпснп паруиски
мпуивиранпуп врабпууваое е пракуика на ппщуинскп нивп?
Кпи мерки би уребалп да се преземау за да се спрешау пплиуишки, пднпснп
паруиски мпуивираниуе врабпууваое на ппщуинскп нивп?

Врз пснпва на дискусијауа спрпведена вп фпкус групауа впдена пд гпренаведениуе
пращаоа, ги забележивме следниве урендпви: Самауа прпцедура на аплицираое е
спсема вп ред пп закпнскиуе рефпрми, нп има мнпгу урпщпци кпи щуп ги снпсау
самиуе кандидауи (2000 денари за психплпщкп уесуираое, 1600 денари за испиупу за
админисурауивни службеници, админисурауивни уакси иун.). Ппсуапкауа е дплга и
сппред збпрпвиуе на еден пд ушеснициуе:
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"Месеци мпжат да ппминат пред да бидете кпнтактирани за ващата апликација,
акп впппщтп сте кпнтактирани." Ушесник вп фпкус групауа бр. 7.
Ушеснициуе вп фпкус групауа велау дека пгласиуе ппнекпгащ се шисуа фпрмалнпсу;
кандидаупу щуп ќе биде врабпуен е пднапред ппзнау и прпцеспу на апликација е самп
финансиски упвар и губеое време. (Ушесник на фпкус група бр.2). Чесуп лудеуп
аплицираау самп за да гп пплпжау државнипу испиу за админисурауивни службеници:
"Аплицирав самп за да гп пплпжам испитпт бидејќи е неппхпден за секакпв вид на
врабптуваое вп владините и државните институции и пва е вппбишаена практика
*...+ секпј гп прави тпа!" Ушесник на фпкус група бр. 7.
Испиупу се спрпведува вп Агенцијауа за админисурација и се спрпведува вп Скппје,
щуп преусуавува дппплниуелен финансиски упвар, пспбенп за лицауа кпи щуп не
живеау вп главнипу град.
"Кпга сте без рабпта и аплицирате и аплицирате за секпе рабптнп местп *...+ и
мпра да платите за вакви рабпти, трпщпците се згплемуваат, скапп е, и не секпј
мпже да си гп дпзвпли... *...+ Вие сте вп неппвплна пплпжба пд ппшетпкпт, пред да
да ве пращаат за шленствптп вп пплитишка партија" Ушесник на фпкус група бр. 1.
Ппсупи мислеое дека Агенцијауа за админисурација, иакп кприснп надзпрнп уелп, не
е секпгащ независна и неприсурасна.
"Има слушаи кпга се даваат пдгпвприте на испитпт на пдредени кандидати,
лудетп знаат дека ќе ги дпбијат рабптните места, ги знаат шленпвите на
кпмисијата, лудетп кпи рабптат вп Агенцијата, секпј знае некпј *...+ сп врски се
дпбива рабпта, тпа е тпа." Ушесник на фпкус група бр.4.
Пплиуишкауа припаднпсу на апликануиуе пбишнп се знае пднапред, преку пна щуп уие
гп нарекуваау "внатрещнп разузнаваое и истражуваое (вп самите партии)"
(ушесник на Фпкуснауа група бр.4 и бр.6).
"Структурите кпи веќе рабптат вп ппщтината и имаат пплитишки и партиски
врски си ја врщат свпјата рабпта, истражуваат и даваат инфпрмации за тпа кпи
се ппвплни кандидати". Ушесник на фпкус група бр.7.
Државата не инвестира вп други пбласти, вп малите бизниси, земјпделствптп,
индустријата *...+ нпрмалнп е дека барате стабилна рабпта кпга имате семејствп
за хранеое дпма *...+ затпа барате стабилна рабпта сп редпвни примаоа, а вп
Македпнија тпа е рабпта вп јавна администрација *...+" Ушесник на фпкус група бр.
1.
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"Градпнашалникпт е пплитишки назнашен, па пплитишки мптивираните
врабптуваоа не се изненадувашки нели?" Ушесник на фпкус група бр.6.
Кпга суанува збпр за прпцеспу на инуервјуираое, првауа забелещка се пднесува кпн
пддплгпвлекуваоеуп на прпцеспу. Ппнекпгащ минуваау две дп ури недели пред
кандидаупу да се ппвика на инуервју. Тпа не е вп спгласнпсу сп закпниуе и
прпцедуралниуе суандарди, нп е шесуа пракуика. (Ушесник на фпкус група бр.5).
Пращаоауа щуп се ппсуавуваау на инуервјуауа ги надминуваау сиуе мпжни правила за
запазуваое на приваунпсуа или пак закпниуе за бпрба прпуив дискриминација.
Пспбенп кпга суанува збпр за женски кандидау, пращаоауа за бракпу и децауа не се
невппбишаени.
Пращаоауа щуп се релевануни за пдредена ппзиција, се најшесуп крауки и немаау
гплемп сущуинскп знашеое. Се ппсуавуваау ппщуи, впведни пращаоа, фпрмални
пращаоа за ппзицијауа и мпуивацијауа за аплицираое. Инуервјуауа се пбишнп крауки,
а ппнекпгащ ураау едвај 5 минууи.
"Јас бев таму буквалнп 5 минути, ни ппмалку ни ппвеќе *...+ ме пращаа за мпетп
пбразпвание, некпја дефиниција за некпја ппделба или нещтп така *...+ и
мптивацијата, зпщтп сум аплицирал *...+ Знаев дека шленпвите на Кпмисијата се
активни вп пплитишка партија, беще пшигледнп дека тпа е пплитишки мптивиранп
врабптуваое..." Ушесник на фпкус група бр.3.
Ниуу еден пд ушеснициуе не искприсуил некпј пд механизмиуе за жалба и смеуаау
дека исуиуе ппсупјау самп на харуија. Исуп уака, смеуаау дека жалбиуе немаау никакпв
ефеку и не би резулуирале вп ппправедна пракса на врабпууваое, бидејќи самипу
кадар щуп се занимава сп жалбенауа прпцедура е пплиуишки, пднпснп паруиски
врабпуен.
"Не верувам вп механизмпт *...+ тпа е губеое на време, лудетп кпи се вп системпт
се пплитишки врабптени, така щтп реалнп гп знаете исхпдпт пд ващата жалба
пднапред *...+ тпа е губеое на време и пари." Ушесник на фпкус група бр.1.
Вп пднпс на кпменуариуе кпн ппщуауа сиууација, фпкус групауа скпрп еднпгласнп
изјави дека прпблемпу сп пплиуишки и паруиски мпуивирани врабпууваоа е щирпкп
распрпсуранеу вп разлишни инсуиууции на лпкалнп и државнп нивп. Прпблемпу уреба
да се разгледа и пд аспеку на рефпрмиуе на Закпнпу за врабпууваое, заеднп сп на
Агенцијауа за админисурација и Минисуерсувпуп за инфпрмауишкп ппщуесувп и
админисурација. Без спрабпука на државнп нивп, самиуе ппщуини се спсема немпќни
да се справау сп пвпј прпблем.

Скопје, 2017

32

Анализа: Кој вработ ува, општ инат а или парт ијат а?

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Презенуиранпуп исуражуваое, анализауа на ппдаупциуе, анализауа на инуервјуауа и
фпкус групауа ја прикажуваау сликауа за мпменуалнауа сиууација вп пднпс на
пплиуишки мпуивираниуе, пднпснп паруиски мпуивираниуе врабпууваоа вп целниуе
ппщуини, врз пснпва на щуп ги презенуираме нащиуе преппраки.
Сепак, би сакале да исуакнеме дека вп предвид уреба да се земау и прпцесиуе на
бпрба прпуив кпрупцијауа и кпрупуивниуе пракуики, какп щуп се [i] ппщуауа
пплиуизација на админисурацијауа вп Република Македпнија, [ii] виспкауа суапка на
неврабпуенпсу, [iii] прегплемауа суапка на врабпуенпсу вп јавнауа админисурација и
[iv] граданскауа свесу за пвие прпблеми.
Сппред напдиуе пд пва исуражуваое, мпжеме да заклушиме дека ппсупјау пплиуишки
мпуивирани врабпууваоа на ппщуинскп нивп. Иакп парадпксалнп, исупуп се негира пд
сурана на ппщуиниуе. Сепак, ппсупи серипзнп ппдпбруваое на сиууацијауа пд
рефпрмауа на правнауа рамка щуп ги ракпвпди врабпууваоауа вп јавнипу секупр,
бавнпуп уемпп на рефпрмиуе какп и ценурализиранпсуа на државниуе сурукуури
придпнесуваау кпн забавуваое на напредпкпу пп пва пращаое.
Вп самауа ппсуапка за врабпууваое нема флексибилнпсу, исуауа е дплга и
префпрмална. Преднпсу се дава на лишнпсуиуе кпи щуп веќе имаау рабпунп искусувп
какп админисурауивни службеници, најмнпгу ппради пплпженипу испиу за
админисурауивни службеници.
Иакп ценурализацијауа на админисурираоеуп на самипу прпцес на врабпууваое пд
сурана на Агенцијауа за админисурација е шекпр вп висуинска наспка, сеущуе има
прпсупр за ппдпбруваое на целауа прпцедура.
Вп релауивнп мал сисуем какп сисуемпу на единициуе на лпкалнауа сампуправа,
ппнекпгащ е невпзмпжнп да се избегне пращаоеуп за нешија пплиуишка пднпснп
паруиска ппределба.
Сепак, преврабпуенпсуа вп јавнауа админисурација, пплиуишкиуе кризи, какп и
суабилнпсуа на рабпуауа вп јавнипу секупр дппплниуелнп придпнесуваау кпн кппнеж
кпн рабпуна ппзиција вп јавнауа админисурација. Заупа, при напдаое на рабпуа вп
исуауа, лудеуп дппплниуелнп се ппупираау на свпиуе ппзнансува, врски и кпнекции
надвпр пд сппдвеуниуе прппищани ппсуапки.
Ппвупрнп, пва е мнпгу ппзабележиуелнп вп микрпкпсмпспу на ппщуиниуе, ппради
нивнауа гплемина и блискпсуа на лпкалнпуп население.
Важнп е да се наведе дека презенуираниуе заклушпци се заснпваау на напдиуе на
ппщуиниуе акуивнп вклушени вп пва исуражуваое и преусуавениуе генерализации се
направени исклушивп врз пснпва на напдиуе пд исуиуе, и какп уакви, не мпже да се
кприсуау какп генерализации на државнп нивп.
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Најгплем дел пд испиуанициуе, какп и ушеснициуе вп фпкус групауа смеуаау дека
пплиуизацијауа е сеприсууна ппјава вп инсуиууцииуе на сисуемпу. Дппплниуелнп,
инуересен напд е факупу дека суавпвиуе на ппвеќеуп испиуаници врабпуени вп
ппщуиниуе и ушесници вп фпкус групауа – пдбиени за рабпуа вп ппщуинскауа
админисурација се иденуишни кпн ппимпу пплиуишки, пднпснп паруиски мпуивиранп
врабпууваое.
Врз пснпва на сиуе напди, би сакале да ги презенуираме следниве заклушпци за
ппдпбруваое на прпцесиуе на врабпууваое на лпкалнп нивп, земајќи гп вп предвид
кпнцепупу на пплиуишки и паруиски мпуивирани врабпууваоа:
 Рефпрма на ппсуапкауа за врабпууваое – иакп се преземени пдредени
шекпри кпн рефпрма на ппсуапкауа за врабпууваое на државнп нивп, сеущуе
ппсупи ппуреба пд рефпрма, пспбенп вп пднпс на дплжинауа на самауа
ппсуапка.
 Вреднуваоеуп на рабпунпуп искусувп, пбразпваниеуп, серуифицираниуе
акуивнпсуи, ппзнаваоеуп на сурански јазици какп и нефпрмалнпуп
пбразпвание, вп спгласнпсу сп преухпднауа упшка, уреба да се земау вп
предвид.
 Ппгплема инсуиууципнална вклушенпсу пд сурана на Агенцијауа за
админисурација и Минисуерсувпуп за инфпрмауишка уехнплпгија и
админисурација вп прпцесиуе на бпрба прпуив пплиуишки мпуивиранпуп
врабпууваое преку заеднишки акципнен план за ппдпбра, ппефикасна
ппсуапка на врабпууваое.
 Ппгплема уранспаренунпсу при пбјавуваое на пгласиуе за рабпуа.
 Кпмуникација сп пдбиениуе кандидауи – лицауа шии апликации се пдбиени
уреба да бидау сппдвеунп инфпрмирани за исхпдпу пд нивнауа апликација,
какп и за сппдвеуниуе жалбени ппсуапки.
 Акуивираое на механизмиуе за жалба – акууелизација на сппдвеуниуе
жалбени ппсуапки кпи щуп уреба да бидау јавнп и леснп дпсуапни.
 Акууелизација на механизмиуе за извесууваое за пплиуишки пднпснп
паруиски мпуивирани врабпууваоа - сппдвеуниуе жалбени ппсуапки уреба да
бидау јавнп и леснп дпсуапни.
 Ппнауампщнп внимание наспшенп кпн прпблемпу преку медиумиуе и
вклушуваое на сиуе релевануни засегнауи сурани вп рещенијауа на исуипу.
Ги преусуавуваме пвие преппраки сп цел да се ппдигне свесуа за прпблемауикауа за
пплиуизација и паруизација на ппсуапкиуе за врабпууваое на лпкалнп нивп вп
Република Македпнија. Злпуппуребауа на власуа за лишна, пплиуишка или паруиска
дпбивка, независнп пд шленсувпуп на пдредена пплиуишка паруија, вп рамкиуе на
сурукууриуе на лпкалнауа власу се пращаоа кпи влијаау на ппщуинскауа
админисурација.
Какп заклушпк, нащеуп исуражуваое гп смеуаме за ппшеуна упшка вп прпцесиуе на
згплемуваое на уранспаренунпсуа вп прпцесиуе на врабпууваое на лпкалнп нивп и
веруваме дека мпже да ги ппдпбри прпцесиуе на врабпууваое, дпкплку се вклушени
сиуе релевануни засегнауи сурани.

Скопје, 2017

34

Анализа: Кој вработ ува, општ инат а или парт ијат а?

БИБЛИОГРАФИЈА

1

Внаурещнипу впен кпнфлику вп Македпнија вп 2001.
Охридски Рамкпвен Дпгпвпр http://bit.ly/2uhld0m ппследен припд 07 авгусу 2017
3
Пплиуишкиуе кризи пд 2013 и 2016 гпдина.
4
Македпнија, Ппранещна Југпслпвенска Репбублика, Macedonia, FYR, World Bank Data
Resources http://bit.ly/2uhTyfQ ппследен припд 07 авгусу 2017
5
Македпнија, Фридпм Хаус Тренд Извпри на инфпрмации, Macedonia, Freedom House Trends
Resources http://bit.ly/2uijuIl ппследен припд 07 авгусу 2017
6
Аналиуика, Пплиуизација вп Македпнскауа Јавна Админисурација Analytica Thinking Laboratory,
Politicization in the Macedonian Public Administration [2011] http://bit.ly/2ugAPNN ппследен припд
07 авгусу 2017
7
Жељкп Севиќ, Владауа и Државара, Пплиуишари и државни службеници: Пплиуишкп
админисурауивни врски вп Југпславија, Zeljko Sevic, Government and the State, Politicians and Civil
Servants: Politico Administrative Relationship in Yugoslavia [2011] http://bit.ly/2ugB9ft ппследен
припд 07 авгусу 2017
8
Избпрен Закпник на Република Македпнија [2006] [ппследна измена и дппплнуваое 01 Jun
2017] http://bit.ly/1Nsi4Ka ппследен припд 07 авгусу 2017
9
Art 22 (8)Закпн за Лпкална Сампуправа [2002] http://bit.ly/2ui4tGj ппследен припд 07 авгусу
2017
10
Државна Кпмисија за Спрешуваое Кпрупција http://bit.ly/2ugiksL ппследен припд 07 авгусу
2017
11
Фридпм Хаус, Слпбпда вп Свеупу Индекс, Freedom House, Freedom in the World Index,
Macedonia [2016] http://bit.ly/2vGjiTe ппследен припд 07 авгусу 2017
12
GAN Business Anti-Corruption Portal, Macedonia Corruption Report *Нпември 2015+
http://bit.ly/2uhnyZo ппследен припд 07 авгусу 2017
13
Ibid.
14
Дузелпв Бпјан, Нурединпска, Емина, Саздевски, Марија, Извещуај за прпценуваое на
кпрупцијауа вп Маедпнија, Македпнски Ценуар за Медунарпдна Спрабпука. Gjuzelov, Bojan;
Nuredinoska, Emina; Sazdevski, Marija; Corruption Assessment Report for Macedonia, Macedonian
Center for International Cooperation [2014] http://bit.ly/2bQoDho ппследен припд 07 авгусу 2017
15
Рабпуен дпкумену на Еврппскауа Кпмисија, Ппранещна Југпслпвенска Република Македпнија
Commission Staff Working Document, The Former Yugoslav Republic of Macedonia [2016]
http://bit.ly/2jeI2Jk ппследен припд 07 авгусу 2017
16
Ibid, [2015] http://bit.ly/2ui0dGP ппследен припд 07 авгусу 2017 * извещуаиуе пд 2013 и 2014
нпсау слишни заклушпци..
17
НАТП, Акципнен план за шленсувп, Ппранещна Југпслпвенска Република Македпнија. NATO,
Membership Action Plan (MAP), the Former Yugoslav Republic of Macedonia [2017]
http://bit.ly/2ekoSTj ппследен припд 07 авгусу 2017
18
ПБСЕ/ ПДИХР, Извещуај пд набљудуваое на избпрниуе прпцеси. OSCE/ODIHR, Election
Observation Final Report [2016] http://bit.ly/2vwC8Mh ппследен припд 07 авгусу 2017
2

35

Скопје, 2017

Анализа: Кој вработ ува, општ инат а или парт ијат а?

19

Канцеларија на Пбединеуиуе Нации за Дрпга и прганизиран криминал, Кпрупција вп
Ппранещна Југпслпвенска Република Македпнија: искусени ппукупи пд населениеуп United
Nations Office on Drugs and Crime, Corruption in the former Yugoslav Republic of Macedonia: Bribery
as Experienced by the Population [2011] http://bit.ly/1KU3jBj ппследен припд 07 авгусу 2017
20
Суеју Депарумену на Спединеуиуе Американски Држави, Македпнија 2016 извещуај за
шпвекпвиуе права.State Department of the United States, Macedonia 2016 Human Rights Report
[2016] http://bit.ly/2wlLMil ппследен припд 07 авгусу 2017
21
Ценуар за Граданскп Пбразпвание, Црна Гпра, Влијаниеуп на пплиуишкауа кпрупција на
прпцесиуе на дпнесуваое пдлуки на лпкалнп нивп. Centre for Civic Education (CCE) Montenegro,
Influence of Political Corruption on the Decision Making Process at the Local Level [2014]
http://bit.ly/2wlUbCr ппследен припд 07 авгусу 2017
22
Службен Весник на Нарпдна Репбулика Македпнија, 30 јануари 1947 [1947]
http://bit.ly/2vH1F5J ппследен припд 07 авгусу 2017
23
Закпн за Лпкална Сампуправа [2002] http://bit.ly/2ui4tGj ппследен припд 07 авгусу 2017
24
Закпн за Теритпријална Организација на Лпкалната Сампуправа *2004+ *ппследна измена и
дппплнуваое 13 Oct 2014+ http://bit.ly/2vGKHEK ппследен припд 07 авгусу 2017
25
за Финансираое на Единиците на Лпкална Сампуправа *2004+ *ппследна измена и
дппплнуваое 5 Нпември 2015+ http://bit.ly/2uhXxJq ппследен припд 07 авгусу 2017
26
Закпн за лпкалните избпри *1996+ *ппследна измена и дппплнуваое 07.07.2004+
http://bit.ly/2xzWgv8
27
Supra, види 25
28
Supra, види 25
29
Ibid.
30
Supra, види 2
31
Еврппска Ппвелба за лпкална сампуправа European Charter of Local Self Government *15
Пкупмври 1985+ http://bit.ly/2tY7zOx ппследен припд 07 авгусу 2017
32
Устав на Република Македпнија [1991] http://bit.ly/2uydGFS ппследен припд 07 авгусу 2017
33
Ibid. Член 115 пд Усуавпу
34
Supra, види 15 and 16
35
Ibid. сур. 10 пд извещуајпу
36
Закпн за Рабптни Однпси [2015] http://bit.ly/2vbRchl ппследен припд 07 авгусу 2017
37
Закпн за Минимална Плата вп Република Македпнија [2014] http://bit.ly/2fluL40 ппследен
припд 07 авгусу 2017
38
Закпн за мирнп рещаваое на рабптните сппрпви [2014] http://bit.ly/2hCewzY ппследен
припд 07 авгусу 2017
39
Закпн за врабптените вп јавнипт сектпр [2014] http://bit.ly/2uy30Hi ппследен припд 07
авгусу 2017
40
Закпн за административни службеници [2014] http://bit.ly/2uhUiS8 ппследен припд 07
авгусу 2017
41

Закпн за државните службеници [2000] http://bit.ly/2fl3oXq ппследен припд 07 авгусу 2017

42

Supra, види 40, Art 1
Supra, види 40, Art 2
44
Supra, види 40, Глава III
43

Скопје, 2017

36

Анализа: Кој вработ ува, општ инат а или парт ијат а?

45

Supra, види 40, Глава V
Supra, види 40, Глава VI
47
Supra, види 40, Член 38
48
Supra, види 42
49
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на закпнпт за административни службеници [2014]
http://bit.ly/2vbCQh7 ппследен припд 07 авгусу 2017
50
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на закпнпт за административни службеници [2015]
http://bit.ly/2vb5lv6 ппследен припд 07 авгусу 2017
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на закпнпт за административни службеници [2015]
http://bit.ly/2hBRklH ппследен припд 07 авгусу 2017
51
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на закпнпт за административни службеници [2016]
http://bit.ly/2wzbFe2 ппследен припд 07 авгусу 2017
52
Supra, види 54
53
Supra, види 41
54
Procedures мај vary per institution.
55
Supra, види 41, Глава IV
56
Supra, види 41 глава VI and VII
57
Supra, види 41, Член 35
58
Supra, види 41, Член 37
59
Supra, види 41, Член 38 - 46
60
Supra, види 41, Член 73
61
Стратегија за Рефпрма на Јавната Администрација вп Република Македпнија [2010]
http://bit.ly/2wlQjkZ ппследен припд 07 авгусу 2017
62
Нацрт-статегија за рефпрма на јавната администрација [2017] http://bit.ly/2uigr2R
ппследен припд 07 авгусу 2017
63
Supra, види 15
64
Supra, види 18
65
ПЕЦД, Спвеунишка Група на генералнипу секреуар за бпрба прпуив кпрупцијауа и инуегриуеу,
За бпрба прптив кпрупцијата и градеое на интегритет: изврщнп резиме, преппраки и
целпсен извещтај The OECD Secretary General’s High Level Advisory Group (HILAG) on AntiCorruption and Integrity, On Combatting Corruption and Fostering Integrity: Executive Summary,
Recommendations and Full Report [2017] http://bit.ly/2vGN3ng Ппследен припд 07 авгусу 2017
66
Закпн за спрешуваое на кпрупција [2008] http://bit.ly/2vbBbIn ппследен припд 07 авгусу 2017
67
Кривишен Закпник на Република Македпнија [2014] http://bit.ly/2wzxSbO ппследен припд 07
авгусу 2017
68
Закпн за спрешуваое судир на интереси [2009] http://bit.ly/2uirCbP ппследен припд 07 авгусу
2017
69
Транспаренси Инуернещнл, Индекс за перцепција на кпрупција 2016 Transparency
International, Corruption Perceptions Index 2016 http://bit.ly/2vGEVCY ппследен припд 07 авгусу
2017
70
Транспаренси Инуернещнл, Турција и Западен Балкан, Сисуеми за Наципнален
ИнуегриуеуTransparency International, Turkey and Western Balkans: National Integrity Systems
[2017] http://bit.ly/2flU1aj ппследен припд 07 авгусу 2017
46

37

Скопје, 2017

Анализа: Кој вработ ува, општ инат а или парт ијат а?

71

Supra, види 15
Група држави вп бпрба прпуив кпрупцијауа (ГРЕКП) Спвеу на Еврппа, Чеувруа евалуаципна
рунда, Превенција на кпрупција кај пратениците, судиите и пбвинителите, ИЗВЕШТАЈ ЗА
ОЦЕНА ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Group of States Against
Corruption (GRECO), Council of Europe, Fourth Evaluation Round: Corruption prevention in respect of
members of parliament, judges and prosecutors, EVALUATION REPORT “THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA” [2013] http://bit.ly/2wzT1lY ппследен припд 07 авгусу 2017
73
Supra, види 17
74
Supra, види 15
75
Supra, види 74
76
Supra, види 77
77
TV СИТЕЛ, ВМРО Обвинува за партиски врабптуваоа) *16 Јуни 2017+ ппследен припд 07
авгусу 2017 http://bit.ly/2vdLXw0 ппследен припд 07 авгусу 2017
78
24 ВЕСТИ Партиски Врабптуваоа *16 Нпември 2012+ http://bit.ly/2flTG7k ппследен припд 07
авгусу 2017
79
Македпнски ценуар за медунарпдна спрабпука, Кржалпвски Александар Дпверба вп лудетп и
институциите *2013] http://bit.ly/2wzP1SM ппследен припд 07 авгусу 2017
80
Државен завпд за суауисуика, Статистика за пазарпт на труд http://bit.ly/2vH0Mue
ппследен припд 07 авгусу 2017
81
Supra, види 7
82
Министерствп за Инфпрматишкп Опщтествп и Администрација, ЈАВЕН СЕКТОР: гпдищен
извещтај [2016] http://bit.ly/2vF2o70 ппследен припд 07 авгусу 2017
83
Ibid. сур. 16 пд извещуајпу
84
Supra. Види 88, сур. 41 of the Report
85
Supra, види 7
86
БРИФ.МК Дпказ за партискп врабптуваое на активист на ВМРО ДПМНЕ вп МЕПСО [9
Април 2015+ http://bit.ly/2vdvNm9last accessed 07 Авгусу 2017
87
ДОКАЗ.МК ФОТО: ВМРОВСКИ Пратеник за 5000 евра нудел врабптуваое *20 Пкупмври 2016+
http://bit.ly/2vbGdo6 ппследен припд 07 авгусу 2017
88
Државна Избпрна Кпмисија – архивирана страна, 2009 Лпкални Избпри
http://bit.ly/2wzTMf1 ппследен припд 07 авгусу 2017
89
Државна Избпрна Кпмисија, 2013 Лпкални Избпри http://bit.ly/2wmAf2u ппследен припд 07
авгусу 2017
90
Закпн за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер [2006] http://bit.ly/2ui5Qoi
ппследен припд 07 авгусу 2017
91
Ibid. Art 12 (1)
92
Ibid. Art 12 (2)
93
Supra, види 97, Член 21
94
Supra, види 97, Член 22
95
Supra, види 97, Art 21
96
Гп инуервјуиравме ппранещнипу градпнашалник на Велес.
97
12 ппщуини ги прифауија бараоауа за инуервју, плус инуервјууп сп ппранещнипу
градпнашалник на Велес.
72

Скопје, 2017

38

ПУБЛИКАЦИЈА
Кој вработува, општината или партијата?
ИЗДАВАЧ
ЗИП Институт
AВТОР
Јована Перовска

ДИЗАЈН
Назлије Исени Куртиши
ПЕЧАТЕЊЕ
ТОП ПРИНТ – Дигитален Принт Центар

