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Во насока на унапредувањето на процесот Институтот за демократија 
„Социетас цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Центарот за економски анализи 
(ЦЕА) го спроведуваат проектот „Проценка на влијанието на регулативата 
во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во 
Македонија“ или накратко, „ПВР во сенка“. Проектот се спроведува за да 
се изврши анализа на процесот за ПВР во Република Северна Македонија, 
но и да се зголемат можностите за во него да се вклучат и граѓанските 
организации преку вмрежување и преку градење на нивните капацитети.

Во таа смисла, идејата е да се зголеми свеста за ефектите од законите, 
како и да се иницира притисок од страна на пошироките групи за учество 
во процесите на креирање закони во кое суштински дел треба да имаат 
анализите и информираните дискусии. 

1. Вовед
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Процесот на проценката на влијанието на регулативата претставува алатка 
со основна цел донесување политики базирани на докази со внимателно 
разгледување на потенцијалните влијанија кои би произлегле како резултат 
на регулација или дерегулација во одредена област.2 Во тој сложен процес, 
една од клучните компоненти претставува консултативна компонента на ПВР 
и можноста за вклучување на заинтересираните страни во креирањето на 
законските решенија. Покрај практичната вредност на самите консултации, 
истите се клучни за креирање политики на транспаретен и на отворен начин.3

Важно е да се напомене дека консултациите се дел од една поширока целина 
на механизми на делиберативна демократија и како таква е комплементарна 
на низа предвидени процеси, кои Владата на Република Северна Македонија 
(ВРСМ) треба да ги спроведува. Според начелото на пропорционалност, 
обемноста и длабочината на консултациите треба да кореспондира со 
големината на предложената регулација или дерегулација. 

Низ процесот на ПВР, консултациите во ПВР се случуваат во три наврати. 
Најпрво при почетната анализа на состојбите и утврдувањето на целите 
на процесот на регулација или дерегулација. Потоа, засегнатите страни се 
консултираат при анализа на социјалните и економските влијанија на секоја 
опција и дефинирањето на оптималното решение. Најпосле, по објавувањето 
на нацрт-извештајот од проценката, се спроведува консултацијата на 
Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) каде што 
нацрт-законот е објавен за коментирање од засегнатите страни.4 

2. ПВР и процесот на консултација1

1  Марко Панковски и Јане Димески, Поставеност и предизвици на консултативниот 
процес при ПВР. ИДСЦС, Скопје. Достапно на: https://idscs.org.mk/wp-content/
uploads/2018/11/poednostavenost-i-predizvici-na-konsultativniot-proces-pri-PVRMKD.pdf

2 За повеќе информации за ПВР види „Прирачник за проценка на влијание на 
регулативата“. МИОА, октомври 2013. Достапен на: http://www.mioa.gov.mk/sites/
default/files/pbl_files/documents/Priracnik%20za%20PVR2_mk.pdf

3  Транспарентноста и отвореноста како квалитети на процесот на ПВР се наведени и во 
самата Методологијата за ПВР.

4  Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата. МИОА, 
септември 2013. Пристапено на: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/Akti_PVR_1mk.pdf 

3



Поставеност на процесот на консултации со засегнати страни

Консултацијата со засегнати страни во ПВР е опишана во повеќе законски 
и подзаконски акти кои го регулираат целокупниот процес на ПВР. Опсегот 
на употребата на ПВР е утврден во Деловникот за работа на ВРСМ5 
додека деталите на процесот се опфатени во Методологијата за Проценка 
на влијание на регулативата.6  Дополнително, како подзаконски акти кои 
уредуваат различни аспекти на ПВР се наоѓаат и Упатството за начинот на 
постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на 
проценката на влијание на регулатива и Одлуката за формата и содржината на 
извештајот за проценка на влијанието на регулативата7. 

Деловникот за работа на ВРСМ, во членот 68-а ја уредува обврската на 
министерствата на својата интернет-страница и на единствениот национален 
регистар на прописи да ги објават предлозите за донесување закон, нацртите 
и предлозите на закони, освен кога истото не е поинаку определено.8 Со 
овој член се овозможува секоја засегната страна да достави мислење, 
забелешки и предлози во рок од 20 дена од денот на објавувањето.9 
Дополнително, овој член ги обврзува министерствата во извештаите за 
ПВР да објават преглед со добиените мислења, како и за причините за 
неприфаќање одредени мислења.

Методологијата за ПВР, исто така, ја утврдува и улогата на Координаторот за 
ПВР во министерствата. Во однос на консултацискиот процес, координаторот 
обезбедува поддршка и совети покрај другото и за консултациите за ПВР. 

5  Службен весник на РМ 38/2001 – 113/2017
6 Службен весник на РМ 107/2013, стр. 21. Со донесувањето на Методологијата 

за ПВР во 2013, престана да важи Методологијата за ПВР од 2009 година 
(Службен весник на РМ 66/2009)

7 Службен весник на РМ 106/2013
8  ПВР не се спроведува за законите чие усвојување се предлага по итна 

постапка, законите за ратификација на меѓународните договори, законите со 
кои се врши терминолошко усогласување со други закони, Предлог- буџетот на 
РМ и Законот за извршување на Буџетот на РМ. 

9 Претходно рокот за доставување мислења, забелешки и предлози беше 10 
дена. Истиот беше продолжен на 20 дена со одлука на Владата на РМ од 17 
август 2017 (Службен весник на РМ 113/2017).
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Од друга страна, Министерството за информатичко општество и 
администрација (МИОА) е должно да обезбеди ефикасни консултации со 
засегнатите страни преку унапредување на процесите на ЕНЕР. 

Методологијата за ПВР ги утврдува целта и начините на спроведување на 
консултации со засегнатите страни. Според Методологијата, министерствата 
треба да обезбедат вклучување на засегнатите страни во текот на целиот 
процес на ПВР, односно: 

- во фазата на анализа на состојбите и дефинирање на проблемот;
- утврдување на потребата од воведување регулатива;
- фазата на утврдување на можните решенија (по основното   
 воспоставување на можните решенија);
- во фазата на проценка на можните влијанија од опциите.10 

Во однос на начините, министерствата се должни уште во фазата на 
стратешко и годишно планирање да почнат со планирање на конуслтациите 
за во текот на процесот на ПВР благовремено да прибираат мислења 
од засегнатите страни и истите да ги земат предвид при изборот на 
оптималното решение. За олеснување на овој процес министерствата 
спроведуваат годишно планирање за ПВР. Во овој процес, предлог- законите 
кои ќе подлежат на ПВР се определени во Годишниот план за спроведување 
на ПВР. Секое министерство е должно на почетокот на годината да го 
објави годишниот план за ПВР во кој се најавуваат предлог-законите за кои 
ќе се изработи ПВР и кога истата ќе се случи. Во однос на консултациите, 
во самиот план се наведени и информации за времето и начинот на 
консултации за ПВР.11  

10  Службен весник на РМ 107/2013, стр. 27
11 За повеќе информации за важноста на годишните планови за ПВР како и за 

тешкотиите при нивното спроведување, види: Марко Панковски, Предизвиците 
во годишното планирање на ПВР. ИДСЦС, февруари 2018.

5



Една од предвидените обврски за министерствата во методологијата е 
објавувањето на преглед на целиот процес и резултатите од консултациите 
во извештајот за ПВР, нешто што многу ретко се почитува од страна на 
министерствата.12  

Известувањето за текот на консултациите за ПВР е содржано во Извештајот 
за проценка на влијание на регулатива. Формата и содржината на извештајот 
за ПВР се утвредени со одлука на Владата. Со оваа одлука се утврдува 
дека покрај останатите делови на извештајот во него се дава и преглед на 
спроведените консултации. Според оваа одлука извештајот треба да содржи: 

- Засегнати страни и начин на вклучување;
- Преглед на добиените и вградените мислења;
- Мислењата кои не биле земени предвид и зошто.13 

Консултациите со засегнатите страни се подетално уредени во Упатството 
за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот 
на спроведување на проценка на влијание на регулатива.14  Во член 22 се 
утврдуваат начините за вклучување и консултации со засегнати страни: 

- Јавен увид по предлог-закон;
- Јавни расправи;
- Барања за писмени мислења, забелешки и сугестии
 од засегнатите страни;
- Учество во работни групи формирани од страна на
 министерството или ВРСМ;
- Состаноци со засегнатите страни;
- Јавни дебати. 

12  Преглед на спроведувањето на оваа обврска е даден подолу во текстот. 
13 Службен весник на РМ 106/2013 стр. 38
14 Службен весник на РМ 106/2013 стр. 51
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Членот 24 предвидува одржување јавни расправи при што предлогот на 
законот се става на јавна расправа каде што се даваат детали за технички 
информации за расправата кои се објавуваат на ЕНЕР и на веб-страниците 
на министерствата. Периодот за таквата јавна расправа не треба да биде 
пократок од 20 дена и зависи од типот на консултацијата, а поканите се 
доставуваат најмалку пет дена пред одржувањето на јавната расправа. 
Според ова упатство, во членот 25 е наведено дека од спроведениот процес 
за ПВР во Извештајот за ПВР се внесуваат: 

- информации за начинот на вклучување на засегнатите страни;
- податоците за засегнатите страни кои учествувале во процесот;
- ставовите искажани во текот на јавните расправи, односно   
 мислењата, забелешките и сугестиите добиени по писмен пат или  
 објавени на ЕНЕР и порталот Е-демократија;
- мислењата, забелешките и сугестиите кои биле вградени во   
 предлогот на закон и
- мислењата, забелешките и сугестиите кои не биле прифатени од  
 страна на министерството и образложение за причините.15 

Дополнително за овие акти, постојат повеќе документи и прирачници 
издадени од страна на МИОА16  кои имаат за цел да го насочат 
спроведувањето на ПВР-анализите и извештаите како Упатството за 
пополнување на годишниот план за проценка на влијание на регулатива 
во кое меѓу другото се најавуваат основни информации за предвидените 
консултации во идната година, врз основа на годишната програма за работа 
на Владата. Понатаму,  Уптаството за пополнување на известувањето за 
почеток на процесот на подготовка на предлог-закон каде што се најавува 
почнување на процесот на консултации, вклучително и начините на 
консултација, како и Упатството за пополнување на извештај за проценка на 
влијание на регулатива. 

15  Ibid, стр. 53
16 Потребно е да се посочи „Прирачникот за засегнатите страни“ објавен од 

страна на МИОА го објаснува процесот на вклучување на засегнатите страни. 
Прирачникот е достапен на: http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/
documents/Priracnik%20za%20zasegnati%20strani_3.pdf
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Евидентен е недостатокот на релевантни информации во тековните 
извештаи за Проценка на влијанието на регулативата, што ги подготвуваат 
министерствата во рамките на нивната надлежност иако ситуацијата во 
континуитет се подобрува. Овој недостаток оневозможува засновано носење 
одлуки како и адекватно учество на граѓанските организации во процесите, 
бидејќи тие не располагаат со податоци врз основа на коишто можат да се 
вклучат во нив, да дадат проценка, како и суштински да придонесат. 

Идејата на паралелен и надополнувачки процес на ПВР е двонасочен, а 
неговата цел е да се обезбедат доволно информации што најнапред ќе им 
помогнат на пратениците во Парламентот да формираат одлуки (откако 
предлог-законот од Владата ќе влезе во парламентарната процедура); 
како и да се придонесе кон зајакнато, адекватно учество на граѓанските 
организации во процесот на креирање политики. За да можат граѓанските 
организации вистински да придонесат кон предлозите, да ги аргуменираат 
и да ги застапуваат своите коментари и ставови, ним им требаат многу 
повеќе ресурси за истражување отколку на соодветните институции. 
Оттаму, правилното спроведување на процесот на ПВР, базиран врз докази 
и анализи може да им ја зајакне позицијата на граѓанските организации и да 
им обезбеди вистински простор во текот на консултациите.

„Следењето од сенка“, треба да резултира со извештаи (извештаи во сенка), 
односно алтернативни форми за ПВР, што ќе понудат податоци, анализи на 
различните опции врз основа на кои би се креирало најсоодветно законско 
решение, како и преглед на социјални, економски, административни и 
други влијанија, вклучувајќи и соодветна проценка на трошоците и на 
придобивките.

Овој Извештај дава осврт на нивото на спроведеност на постапката за ПВР 
и го надополнува ПВР нацрт-извештајот за Предлог-закон за изменување 
и дополнување на законот за административните службеници со што го 
надополнува истиот со фокус на делот за консултации со засегнатите страни.

3. Потребата од ПВР-извештаи во сенка
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3. Потребата од ПВР-извештаи во сенка Оттаму, цел на овој документ е доставување дополнителни информации и 
предлози од консултираните засегнати страни за предложеното законско 
решение со цел суштинско вклучување на јавноста во процесот, како и 
носење информирано решение базирано врз аргументи и докази. Согласно 
расположливите ресурси, приложуваме можни решенија кои адресираат 
одредени проблеми, за да поттикнеме култура на промени и доследно 
спроведување на процесите во интерес на граѓаните.

Начин на спроведување 

Основа за паралелен процес за ПВР на Предлог-закон за изменување 
и дополнување на законот за административни службеници се јавно 
достапните документи за ПВР (прикачени на Единствениот национален 
регистар на прописи  – ЕНЕР). За да се утврди доследноста на тековното 
спроведување на процесот на ПВР ќе се анализра дали и до која мера 
се следат пропишаните процедури и како се постапува при проценка на 
конкретниот предлог-закон. Дополнително, врз основа на утврдените 
недостатоци, ќе се понудат паралелни решенија – односно јасно ќе се 
индентификува и дефинира проблемот, ќе се спроведат фокус групи за да 
се вклучат засегнатите страни, а врз основа на спроведените истражувања 
и добиените мислењата - ќе се креираат опции. Анализата на силните и на 
слабите страни на понудените опции ќе даде основа за избор на најповолна, 
односно предлог за избор на најдобра опција. Процесот ќе се спроведе 
врз основа на актуелната Методологија за ПВР17 усвоена од Владата на 
Република Северна Македонија, како и според прирачниците за подготовка 
на ПВР.18 Целта е да се обезбедат доволно информации што сметаме дека 
се неопходни при носење информирано решение. Оттаму овој Извештај во 
сенка има тенденција да помогне во понатамошното спроведување на ПВР 
во однос на конкретниот предлог-закон. 

17  Методологија за ПВР, Службен весник на РМ, 107/ 13
18 Прирачник за проценка на влијанието на регулативата, Министерство за 

информатичко општество и администрација, 2013.
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 1.  Опис на состојбите во областа и дефинирање на проблемот

Предлагач на Предлог-закон за изменување и дополнување на законот 
за административни службеници е Министерството за информатичко 
општество и администрација. Во документите достапни на ЕНЕР, во папката 
што се однесува на односниот предлог-закон се содржани:

 1. Известување за почеток на процесот на подготовка на   
 Предлог-закон за изменување и дополнување на законот   
 за административни службеници (17/06/2019)

 Придржување кон чекорите за ПВР

Во текот на досегашната постапка за ПВР не се преземени сите неопходни 
чекори утврдени со Методологијата за ПВР. Имено, Законот е дел од ГПРВ за 
2019 година,19 но не дел од Годишниот план за спроведување ПВР за 2019 
година на Министерството за информатичко општество и администрација, 
што во конкретниот случај се јавува како предлагач на законот. 

Временската рамка за ПВР

Процесот за ПВР кон надворешните субјекти треба да започне со 
известувањето за почеток на процесот за подготовка на предлог-закон, а 
потоа треба да следат сите чекори за ПВР сè до изработката на Извештај 
за ПВР и предлог-закон. Според Методологијата за ПВР, Годишниот план 
за спроведување на ПВР треба да биде објавен 15 дена по усвојување на 
Годишната програма за работа на Владата (ГПРВ).20 Известувањето за ПВР 
се објавува 5 дена пред почеток на процесот за ПВР. Потоа следи процес за 

19  https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_na_Vladata_2019.pdf
20 Вообичаено ГПРВ се усвојува на крајот од тековната, или на почетокот на новата 

календарска година.
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ПВР и јавен увид кој трае најмалку 20 дена, засегнатите страни се поканети 
5 дена пред консултациите, а консултациите траат во текот на целиот 
процес. Нацрт–извештајот за ПВР се објавува 10 дена пред доставување на 
извештајот до МИОА, а по добиеното мислење предлог-законот и предлог-
извештајот за ПВР се објавуваат откако се утврдени од страна на Владата. 

Во конкретниот случај, изготвувањето на предлог-законот започнува 
една недела по Известување за почеток на процесот, а се планира да се 
подготви во  следните две недели  (24/06/2019- 17/07/2019). 

Известување за почеток на процесот за подготовка на закон – не дава 
соодветен опис на проблемот, туку укажува во која насока ќе се вршат 
измените, односно дека со измените на Законот на административни 
службеници, се поедноставуваат постапките за вработување и 
унапредување, за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност, 
се врши корекција на системот за управување со ефектот, а со цел 
надминување на слабостите на постојниот систем. Оттаму, како цел се 
утврдува подобрување на постојните законски решенија. 

Во известувањето се определува како ќе се вклучат засегнатите страни 
(во иднина) и тоа: јавни расправи, писмени мислења и сугестии, јавни 
дебати со користење на ЕНЕР, додека истото известување не најавува 
јавен увид и јавна расправа. Оттаму, ова известување, не само што не 
содржи конкретен опис на проблемот за кој очекува јавноста да се вклучи 
со мислења и сугестии туку е и контрадикторно само по себе. Имено 
истовремено предвидува јавна расправа и дебата како начин на вклучување, 
а малку подолу во истиот документ се забележува дека таквите облици на 
конулстации не се предвидени. Ова известување ги  најавува несоодветно 
идните чекори и укажува на веќе завршени активности во кои јавноста има 
ограничени можности да биде вклучена. Со тоа очигледно се нарушуваат 
принципите на отвореност и транспарентност; достапност и учество; 
еднаквост и фер третман.
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ПВР извештај во сенка21

Опис на состојбите во ПВР нацрт-извештај22

 

1. ОПИС НА СОСТОЈБИТЕ

Прашањата кои се однесуваат на статусот на административните 
службеници се уредени со Законот за административни службеници. 

Со Законот за административни службеници се воведе системот на 
компетенции како основа за управувањето со човечките ресурси, се 
воспостави единствена класификација на работните места, целосно се 
разработи постапката за пополнување на новите работни места преку 
вработување, унапредување и мобилност, која ќе се базира на принципите на 
стручност, компетентност, еднаков пристап и транспарентност. 

Со Законот за aдминистративни службеници, исто така, се воспостави 
целосно нов систем на стручно усовршување на административните 
службеници преку генерички и специјализирани обуки и менторство, кои ќе 
бидат задолжителни, ќе ги организира институцијата, а ќе бидат во насока 
на зголемување на квалитетот на работа на администрацијата. Со новата 
законска рамка за прв пат се воспостави целосен систем на управување 
со учинокот, кој ќе треба да овозможи мотивација на админситративните 
службеници за унапредување на нивната работа. 

Со оглед на фактот дека овој закон започна со примена во февруари 2015 
година, односно поминати се повеќе од четири години од неговата практична 
примена, досега се утврдени повеќе проблеми кои ја отежнуваат неговата 
доследна имплементација.

21  Кутиите со текст се интервенции од страна на ИДСЦС и ЦЕА. Закосените делови 
се интрегрално преземени од ПВР-извештајот.

22 Извлечено од нацрт-извештај за ПВР за Предлог-закон за изменување и 
дополнување на законот за административни службеници
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Согласно Законот за административни службеници, административните 
работи се стручно-административни, нормативно-правни, извршни, 
статистички, административно-надзорни, плански, информатички, 
кадровски, материјални, финансиски, сметководствени, информативни 
и други работи од административна природа. Во пракса многу често 
нормативните и правните работи не се поврзани едни со други и треба 
да бидат издвоени, кадровските работи треба да бидат насловени како 
управување со човечките ресурси, а информативните работи треба да 
бидат преименувани во односи со јавност. Дополнително овој член не ги 
препознава ревизорските работи, иако институциите, пред сè органите 
на управата се обврзани да имаат внатрешна ревизија, како и друг вид 
административни работи кои се извршуваат во одредени институции од 
јавниот сектор (на пр. маркетинг во јавните установи).

Фрагментацијата во регулирањето на статусот на административните 
службеници, исто така, претставува проблем во неговата имплементација. 
Согласно  овој закон се уредува статусот и други прашања во врска со 
работниот однос на административните службеници. Определени прашања 
во врска со работниот однос на административните службеници во 
судството и јавното обвинителство, дипломатијата, царинската и даночната 
администрација, инспекциските служби, државната ревизија и ревизијата 
на ИПА, регулаторните тела и Народната банка на Република Македонија, 
во целост или делумно, можат да бидат уредени со закон и со колективен 
договор, на начин различен од овој закон.  Постапката за вработување на 
административни службеници регулирана со овој закон е задолжителна 
и за вработување на административни службеници во дипломатијата, 
царинската и даночната администрација, инспекциските служби, државната 
ревизија и ревизијата на ИПА, како и регулаторните тела. Со оглед на 
фактот дека вработените во овие институции на јавниот сектор вршат 
административни работи, и по статусот се идентични со административните 
службеници во останатите институции на јавниот сектор, нема потреба од 
вакба фрагментација и од оставање можност за какви било исклучоци по 
вид на органи.
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Во законот се опфатени дефиниции на седум поими, и тоа работно место, 
сродни работни места, влезни нивоа, стручни квалификации, работно 
искуство во струката, работни компетенции и орган надлежен за буџетот на 
институцијата. Овие поими не се прецизни, не одговараат со понатамошните 
решенија или веќе не се потребни. Имено, поимот сродни работни места 
е веќе непотребен, затоа што со измените и дополнувањата на законот се 
укинати групните огласи, поради кои беа дефинирани сродните работни места, 
кои веќе не се користат како поим во законот. Кај дефинирање на поимот 
работно искуство во струката истото е дефинирано како „работен стаж“ 
поради што оние лица кои преку работа на проекти или на други работи за кои 
не биле пријавени и за кои не им е плаќан придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување не може да аплицираат на јавни огласи за работни места на 
административни службеници. Во поимникот недостасува дефиниција на 
поимот „извршител“ поради што често се прави поистоветување на овој поим 
со поимот „работно место“.

Одредбите од законот кои ја регулираат координацијата на работата 
на административните службеници се беспредметни, затоа што секоја 
од надлежностите на Министерството за информатичко општество и 
администрација, органите надлежни за буџетот, државните секретари се 
регулирани или ќе бидат регулирани во соодветните закони. Од друга страна, 
овие одредби во пракса не се ни користеа.

Организациската единица за управување со човечките ресурси и Мрежата на 
организациски единици за управување со човечките ресурси се пренесува и 
подетално се регулира во Законот за вработените во јавниот сектор. 
Во одредбите кои се однесуваат на надлежностите на Агенцијата за 
администрација, недостасува надлежноста Агенцијата да учествува во 
постапките за унапредување. Имено, заради централно прибирање и 
обработка на податоците околу постапките за унапредување неопходно 
е интерните огласи за унапредување да се објавуваат на веб-страницата 
на Агенцијата. Истовремено учеството на Агенцијата со свои вработени 
во овие постапки треба да биде гаранција за објективноста и квалитетот 
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на спроведување на истите, со оглед на фактот дека не сите институции 
на јавниот сектор располагаат со соодветен кадар кој може во целост 
да спроведе административна селекција и структурирано интервју. 
Дополнително во делот на одлучување по жалбите и приговорите на 
административните службеници не е дадена надлежност за делумно 
уважување на жалбата, што во пракса се јавува како потреба. Уште еден 
проблем во пракса е Комисијата за ревизија на постапките за вработување. 
Имено, имајќи предвид дека законот содржи одредби за инспекциски надзор, 
има потреба од поинакво регулирање на составот и начинот на работа на 
ваквото ad hoc тело. 

Со новиот Закон за висока раководна служба, како високи раководители 
се утврдени државните секретари. Исто така и генералните секретари 
во Градот Скопје и во општините со повеќе од 20 000 жители ќе бидат 
високи раководители. Оттука се јавува потреба од усогласено регулирање 
на Законот за административни службеници со новиот Закон за висока 
раководна служба.

Со оглед на фактот што Законот за вработените во јавниот сектор се 
дополнува со нова глава за вработување во кабинетите, одредбите од 
Законот за административни службеници кои се однесуваат на кабинетските 
службеници стануваат беспредметни. 

Во Законот за административни службеници е утврдено дека 
пополнувањето на работно место на административни службеници се врши 
преку спроведување постапка за вработување, унапредување и мобилност 
преку распоредување или преземање. Постапките за пополнување на 
работното место се спроведуваат по претходно известување за обезбедени 
финансиски средства од Министерството за финансии, односно од 
органот надлежен за издавање финансиска согласност за пополнување 
на работни места во институцијата. Проблем претставува мобилноста 
преку распоредување, која е внатре во рамките на институцијата и која 
нема никакви фискални импликации, поради што нема никаква потреба од 
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согласност од Министерството за финансии, односно од органот надлежен 
за издавање финансиска согласност за пополнување на работни места во 
институцијата.

Законот за административни службеници ја регулира обврската за 
планирање на вработувањата како и обврската за известување за 
реализација на годишните планови. Се работи за материја која е целосно 
регулирана во Законот за вработените во јавниот сектор, поради што е 
беспредметно нејзиното повторно регулирање во овој закон.
Исто така, со законот се регулира пријавата за вработување на 
административни службеници. Притоа, кон пријавата кандидатите 
задолжително ги прикачуваат следниве докази за податоците внесени 
во истата, во скенирана форма: доказ за државјанство на Република 
Македонија, доказ за општа здравствена способност за работното место,  
уверение/диплома за завршен степен на образование, потврда за работа со 
програми за канцелариско работење и потврда за положен стручен испит 
или лиценца или уверение од соодветната стручна област, доколку истите 
се посебен услов за работното место и се назначени во јавниот оглас. Овие 
докази имаат фискални импликации, односно вработените се должни да 
ги обезбедат овие докази за определен финансиски трошок. Со предлог-
законот се врши ревидирање на потребните докази кои се прикачуваат кон 
пријавата за јавен оглас.

Во законот е регулиран составот на Комисијата за селекција која e 
составена од: административен службеник од Секторот за селекција на 
кандидати во Агенцијата кој е претседател на Комисијата и негов заменик, 
раководителот на организациската единица за управување со човечки 
ресурси, односно административниот службеник кој ги врши работите кои 
се однесуваат за управување со човечки ресурси, ако нема организациска 
единица во институцијата која вработува и негов заменик,  раководителите 
на организациските единици во кои работните места се пополнуваат, 
односно непосредно претпоставените доколку нема раководители како и 
нивни заменици и/или административен службеник од Секретаријатот за 
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спроведување на Рамковниот договор и негов заменик доколку постапката 
се спроведува за органи на државната управа. Ваквиот начин на регулирање 
на составот на комисијата значи дека за секое работно место треба да се 
формира посебна комисија, што во пракса се покажува како неекономично и 
нерационално.

Согласно законот, за секоја постапка за вработување потребно е да се 
полага испит за административен службеник, како втора фаза од постапката 
што е неекономично и нерационално, затоа што овој испит се состои од база 
прашања кои се однапред утврдени, па оттука се предлага испитот да го 
полагаат претходно сите кандидати за администратувни службеници кои во 
иднина би се јавиле на јавен оглас за вработување.  

Во законот е регулиран изборот на кандидати. Во случај кога на која било 
од ранг-листите нема доволно кандидати со припадност на заедница за 
која согласно годишниот план на институцијата се предвидени новите 
вработувања, истиот се повторува само за оние работни места и за оној број 
извршители, колку што недостасуваат. Доколку и при второто повторување 
на јавниот оглас, на ранг-листите нема доволно кандидати со припадност на 
заедница за која согласно годишниот план на институцијата се предвидени 
новите вработувања, колку што и извршители се бараат, Комисијата 
изготвува единствена ранг-листа на која се рангираат кандидатите од 
сите претходно објавени огласи за тоа работно место и ги избира најдобро 
рангираните од таа листа, без оглед на припадноста на заедница, и во рок 
од три дена ѝ ги предлага на институцијата. Доколку на ранг-листите нема 
доволно кандидати, јавниот оглас во тековната година се повторува сè 
додека работните места не се пополнат со најдобро рангираните кандидати 
без оглед на нивната припадност на заедница. Во членот нема никакви 
прецизни одредби околу повторувањето на постапката.

Законот за административни службеници не ја содржи пробната работа, 
која ја содржеше Законот за државни службеници, а која се покажа како 
ефикасен механизам за  дополнително преиспитување на квалитетите на 
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избраните кандидати како и за нивно посуштествено стручно усовршување 
пред и формално да стекнат службенички статус. Пробната работа, 
комбинирана со стручното усовршување и со менторството може во 
огромна мера да го унапреди капацитетот на администрацијата.
Согласно Законот, постапката на унапредување има за цел да им овозможи 
на административните службеници кариерно напредување, односно 
преминување од пониски на повисоки работни места. При постапката на 
унапредување се почитува начелото за соодветна и правична застапеност. 
На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен 
во истата институција, кој ги исполнува општите и посебните услови за 
пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во овој 
закон и во актот за систематизација како и: да е оценет со оцена „А” или „Б“ 
при последното оценување, да е на работно место на непосредно пониско 
ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е 
работното место за кое е објавен интерниот оглас, да поминал најмалку две 
години на тековното работно место и да не му е изречена дисциплинска 
мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас. Услов 
за вработениот да може да биде унапреден е  „да е оценет со оцена „А” или „Б“ 
при последното оценување“. Не е јасно наведено за кое последно оценување 
се мисли, дали последно спроведеното оценување или последното 
оценување кое го имал вработениот (ова особено во случај на подолготрајно 
отсуство од работа во случај на боледување или мирување на работниот 
однос согласно закон). Дополнително се бара вработениот да поминал 
најмалку две години на тековното работно место. Имено, вработениот може 
во текот на работата да биде распоредуван внатрешно или да биде преземен 
во друга институција на работно место на исто ниво, односно не мора да 
биде на истото работно место.

Во Законот за административни службеници Академијата за стручно 
усовршување е предвидена да биде организациска единица (Сектор) во 
рамките на Министерството за информатичко општество и администрација. 
Праксата покажа дека ваквиот статус на Академијата е несоодветен, 
односно истата не може да одговори на потребите поради кои е основана. 
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Поради тоа, министерството направи компаративна анализа за начинот 
на стручно усовршување на административните службеници во повеќе 
членки на ЕУ, при што како заеднички содржател е фактот дека Академијата 
во сите држави е посебен ентитет, кој располага со соодветен капацитет 
да може реално да ја оствари функцијата стручно да се усовршуваат 
административните службеници. Отсуството на законска регулација на 
статусот на обучувачите е една од причините поради кои административните 
службеници кои имаат знаење и капацитет не сакаат воопшто да преземаат 
дополнителни обврски, а кои се суштински за унапредување на вештините и 
квалитетот на работата на администрацијата.

Во Законот за административни службеници се регулира управувањето 
со учинокот на административните службеници, оценувањето на 
административните службеници и оценките кои можат да ги добијат. 
Досегашната пракса покажа дека немањето евиденција за остварените 
резултати од работата и отсуството на средба на која оценувачот и 
оценуваниот заеднички ќе ги утврдат работните цели за наредната година и 
ќе дискутираат за постигнатото во изминатата, придонесува за несоодветно 
оценување и немање ефект од истото. Од друга страна, самата постапка за 
оценување е премногу комплексна и не придонесува за постигнување на 
целите поради кои оценувањето е воведено.

Во Законот за административни службеници се утврдени случаите на 
дисциплинска неуредност. Дисциплинската неуредност претставува 
полесна повреда на работната дисциплина, работните задачи, угледот на 
институцијата или на административниот службеник, и тоа со неоправдано 
неизвестување на непосредно претпоставениот административен 
службеник, секретарот, односно раководното лице на институцијата во која 
не се назначува секретар за спреченоста за недоаѓање на работа во рок 
од три часа. Од друга страна во Законот за вработените во јавниот сектор, 
во случај на спреченост за доаѓање на работа, вработените се должни да 
го известат непосредно претпоставениот, односно раководното лице на 
институцијата до истекот на дневното работното време на работодавачот. 
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Како што може да се види постои колизија, односно вработениот треба до 
крајот на работното време да го извести претпоставениот за своето отсуство 
од работа, а ќе одговара доколку не го извести секретарот за отсуството во 
рок од три часа. Со законот се регулира изрекувањето на дисциплинските 
мерки против административниот службеник за дисциплинска неуредност 
кои ги изрекува секретарот, односно раководното лице на институцијата во 
која не се назначува секретар, во рок од седум дена од денот на добиениот 
писмен извештај од претпоставениот административен службеник. По 
исклучок, доколку нема претпоставен административен службеник, 
писмениот извештај го поднесува раководен службеник, секретарот, 
односно раководното лице на институцијата во која не се назначува 
секретар. Не е јасно кој раководен административен службеник, доколку 
нема претпоставен административен службеник може да поднесе 
писмен извештај за изрекување на дисциплинска мерка за дисциплинска 
неуредност. Исто така е пропишано дека против одлуката за изрекување  
дисциплинска мерка за дисциплинска неуредност, незадоволниот 
административен службеник има право во рок од осум дена да поднесе 
жалба до Агенцијата, односно до надлежен орган согласно со овој закон. Во 
овој дел се укажува дека е нејасно од кога започнува да тече рокот од осум 
дена.

Согласно законот секретарот, односно раководното лице на институцијата 
во која не се назначува секретар, со решение формира Комисија за водење 
дисциплинска постапка за дисциплински престап во рок од осум дена од 
денот на поднесувањето на предлогот за покренување на дисциплинска 
постапка во кој задолжително се содржани причините за поведување 
на постапката. Дисциплинската комисија е составена од претседател, 
шест члена и нивни заменици. Ваквиот состав на дисциплинската 
комисија е премногу сложен, односно седум члена се премногу за водење 
дисциплинска постапка. Исто така, претседателот е должен најдоцна во 
рок од 20 дена од денот на формирањето на дисциплинската комисија да 
свика седница за која уредно ги поканува членовите и административниот 
службеник против кој е поведена постапката, десет дена пред денот на 
одржувањето на седницата. 
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Дисциплинската постапка не може да се поведе, ако поминал еден месец од 
денот кога непосредно раководниот административен службеник, односно 
секретарот во институцијата, дознал за повредата на службената должност. 
Дисциплинската постапка не може да се поведе, ако поминале три месеци 
од денот кога е сторена повредата на службената должност, освен кога 
дисциплинската постапка се поведува по наод на внатрешна ревизија за 
што рокот на застареност е една година. Ако повредата на службената 
должност повлекува и кривична одговорност, дисциплинската постапка за 
утврдување на одговорноста на административниот службеник застарува 
во рок од две години од денот на дознавањето за повредата. Во примената, 
проблем претставуваат кратките рокови за поведување дисциплинска 
постапка (и субјективниот и објективниот рок), а исто така е нејасно во кој 
случај повредата на службената должност значи повлекување и на кривична 
одговорност, односно дали само поведување на кривична постапка или, пак, 
изрекување правосилна пресуда за сторено кривично дело.

Со законот се регулира извршувањето на парична казна, како 
дисциплинска мерка. Задршката од плата на име изречени парични казни 
на административниот службеник за сторена дисциплинска неуредност 
или дисциплински престап, во текот на еден месец не може да надмине 
една третина од износот на неговата вкупна нето-плата за тој месец. Ако 
на вработениот административен службеник му престане работниот однос 
во институцијата во која му била изречена парична казна, наплатата на 
изречената парична казна, по барање на институцијата во којашто казната 
е изречена, ќе ја спроведе новиот работодавач или надлежен орган во 
постапка утврдена со закон. Нејасно е кој и на каков начин ќе ја изврши 
паричната казна, доколку административниот службеник го промени 
работодавачот.

Со законот, административниот службеник може да биде суспендиран од 
институцијата врз основа на решение на секретарот, односно раководното 
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лице на институцијата во која не се назначува секретар. Административниот 
службеник може да биде суспендиран од институцијата во случаи кога 
против него е покрената кривична постапка за кривично дело сторено на 
работа или во врска со работата или е покрената дисциплинска постапка 
за дисциплински престап, а повредата е од таква природа што неговото 
натамошно присуство во институцијата додека трае постапката штетно 
ќе се одрази врз институцијата, односно ќе го осуети или оневозможи 
утврдувањето на одговорноста за дисциплински престап. Со оглед на 
фактот што жалбата го одлага извршувањето на актот донесен од страна на 
првостепениот орган, што како правило важи и во овој случај, одлагањето 
на суспензијата поради жалба е спротивно на целите поради кои е изречена 
суспензијата и може да предизвика дополнителна штета.
Дополнителен проблем претставува немањето јасни критериуми кога 
административниот службеник при вработувањето премолчил или 
дал невистинити податоци во однос на општите и посебните услови за 
вработување. 

Глобите за непочитување на законот се премногу високи и изнесуваат, од 4 
000 до 5 000 евра во денарска противвредност за директорот на Агенцијата 
за администрација, од 7 500 до 15 000 евра во денарска противвредност, 
за раководните лица на институциите, од 3 500 до 7 000 евра во денарска 
противвредност за секретарите, односно за раководните лица во 
институциите во кои не се назначуваат секретари,  од 
2 000 до 3 000 евра за членовите на Комисијата за селекција и  на Комисијата 
за ревизија, како и од 100 до 200 евра во денарска противвредност 
за кандидатите. Висината на глобите не е усогласена со Законот за 
прекршоците, кој е системски закон, односно истите се многу повисоки од 
глобите утврдени во Законот за прекршоците.
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1.2 ПРИЧИНИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ 

Претходнонаведената состојба во областа која овој закон ја регулира е 
резултат на следните причини:

• дополнување на опфатот на административни работи;
• несоодветен поимник во однос на останатите одредби од законот и  

 недефинирање на определени важни поими;
• дефрагментација на статусот на административни службеници;
• воведување на начелото на употреба на јазиците;
• потреба од редефинирање на надлежностите на Агенцијата за   

 администрација; 
• недоволно ефикасно и економично регулирање на постапката за  

 вработување;
• отсуство на регулација за пробната работа;
• непрецизно регулирање на условите за унапредување;
• несоодветен статус на Академијата за спроведување обуки за   

 административните службеници и несоодветно регулирање на   
 обуките и менторството;

• преголема комплексност и непостоење евиденција за сработеното  
 во постапката за оценување;

• оптимизирање на бројот на членови на комисиите за водење   
 дисциплински постапки, несоодветно утврдување на    
 субјективните и објективните рокови за водење дисциплинска   
 постапка, како и надминување други пропусти во однос на   
 дисциплинската одговорност и

• неусогласеност со Законот за прекршоци, Законот за изменување и  
 дополнување на Законот за организација и работа на органите на  
 државната управа и Законот за употреба на јазиците. 
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2. ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОГ-РЕГУЛАТИВАТА

Основни цели на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за 
административни службеници се  унапредување на моделот на вработување и 
управување со учинокот, темелени врз компетенции, воведување на пробната 
работа, поедноставување и доуредување на постапката за утврдување на 
дисциплинска одговорност, дополнително мотивирање на вработените кои 
работат на реформските приоритети и унапредување на работата и стручните 
капацитети на администрацијата, преку воспоставување Академија за обука и 
развој на администрацијата.

Оценка: Целите на законот се јасно утврдени иако изостануваат  
  предлозите поврзани со начелото на употреба на јазиците  
  и малцинствата.

Предлог:	 Насоченост кон решавање сродни проблеми со почести  
  и понасочени интервенции што ќе овозможат темелна  
  консултација со засегнатите страни. 
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3. МОЖНИ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ)

 3.1 ОПИС НА РЕШЕНИЕТО „НЕ ПРАВИ НИШТО“  

Ова решение значи да не се донесат предложените измени и дополнувања 
на  Законот за административни службеници. Ова не е прифатлива опција, 
бидејќи ќе останат несоодветните дефиниции на поимите кои ги користи 
законот, постапката за селекција при вработување ќе биде подолга и поскапа, 
практичната примена на законот од страна на институциите од дејностите од 
јавен интерес ќе биде отежната, статусот на Академијата за спроведување 
обуки за административните службеници ќе остане несоодветен за целите 
што треба да се постигнат, обуките и менторството ќе бидат несоодветно 
регулирани и нема да постојат евидентни листи со објективни докази, врз 
основа на кои ќе се врши оценување на административните службеници 
и нема да има  усогласување  со  одредени новини во законодавството во 
Република Северна Македонија.

 3.2 ОПИС НА МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ)
  ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ

Со предложените измени и дополнувања на Законот за административни 
службеници: 

• се дополнува дефиницијата на административни работи и се   
 појаснуваат одредени поими и изрази, 

• се исклучува фрагментација во регулативата која се однесува   
 на статусот на вработените во јавниот сектор кои имаат статус на  
 административни службеници,
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• во составот на сите комисии и други тела, формирани согласно   
 законот ќе се применува начелото за соодветна и правична   
 застапеност на заедниците,

• се воведува начелото на употреба на јазиците и писмата,
• се прецизираат и дополнуваат надлежностите на Агенцијата за   

 администрација,
• се доуредува составот и работата на Комисијата за ревизија на   

 постапките за селекција на административни службеници,
• се исклучуваат државните секретари како и генералните секретари  

 во Градот Скопје и општините со повеќе од 20 000 жители, 
• положен испит за административен службеник е предуслов   

 за пријавување на јавен оглас за вработување на работно место на  
 административен службеник, 

• се намалуваат трошоците за кандидатите при аплицирање на јавен  
 оглас за вработување и за еден јавен оглас се формира една   
 комисија за селекција,

• испитот за проверка на раководни вештини (досегашниот испит  
 за административно управување) ќе биде составен дел на испитот  
 за раководен административен службеник, 

• се допрецизираат условите за унапредување,
• се воведува пробната работа како алатка за успешно воведување  

 на избраните кандидати во статус на административни службеници,
• се редефинира статусот на Академијата, која во иднина ќе биде   

 орган во состав на министерството и која ќе располага со   
 соодветни капацитети за да може да ја оствари својата мисија,

• се воведува обврска за водење евидентен лист на доделени и   
 сработени работни задачи, 

• постапката за оценување се поедноставува,   
• се врши предефинирање на роковите за водење дисциплинска   

 постапка, се отстрануваат технички пропусти во дисциплинската  
 постапка 
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• се воведува додаток на плата за обемност и сложеност на   
 работните обврски и задачи на административните службеници кои  
 работат на реформските приоритети и

• се врши усогласување на законот со Законот за прекршоци,   
 Законот за изменување и дополнување на Законот за организација  
 и работа на органите на државната управа и Законот за употреба на  
 јазиците.

Оценка: Целите на законот се јасно утврдени иако изостануваат  
  предлозите поврзани со начелото на употреба на јазиците  
  и малцинствата.

Предлог:	 Насоченост кон решавање сродни проблеми со почести  
  и понасочени интервенции што ќе овозможат темелна  
  консултација со засегнатите страни. 
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4. ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА НА РЕГУЛАТИВАТА 

 МОЖНИ ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА ОД СЕКОЈА ОД 
ОПЦИИТЕ:

 4.1 ЕКОНОМСКИ ВЛИЈАНИЈА 

 Намалување на трошоците за постапката за вработување на   
 административен службеник.

 4.2 ФИСКАЛНИ ВЛИЈАНИЈА 

 Формирањето на Академијата за спроведување на обуки   
 за административните службеници ќе предизвика финансиски   
 импликации во износ од 3 000 000 денари. Овој износ е   
 директен трошок за буџетскиот корисник – Министерство   
 за информатичко општество и администрација и не треба да се   
 поистоветува со фискални импликации. Фискалните влијанија во  
 суштина се економски влијанија.
 Во буџетот на Република Северна Македонија не постои како   
 буџетски корисник или како буџетска единка. Потребно   
 е средствата на Академијата финансиски да бидат прикажани   
 барем на ниво на класификација на расходи, согласно
 Правилникот за класификација на приходите и расходите. 
 Потребно е да се опише влијанието по формирањето на   
 Академијата за спроведување  обуки за административните   
 службеници во идното опслужување на граѓаните и    
 бизнис-заедницата за кое се очекува да има поголема   
 ефикасност во работењето во идна прилика на проценка   
 на влијанието на регулативата. За подобра транспарентност   
 и подобра проценка на фискалните импликации, препорачуваме  
 оваа академија да биде опишана транспарентно во буџет на РСМ.  
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Фискалните влијанија зависат од успешното вградување на  
предвидените мерки во останатите поврзани закони и подзаконски 
акти, како и од способноста на вработените во Академијата 
за спроведување обуки за административни службеници, нив 
успешно да ги пружат, односно да постапуваат ефикасно и 
ефективно.
 На краток рок очекувани се умерени предизвици во однос на 
имплементацијата коишто можат да се земат предвид:  
предизвици околу усогласувањето со другите закони,   
градење човечки и материјални капацитети на администрацијата  
за да можат доследно да ги спроведуваат одредбите од Законот  
и дополнително временскиот опсег во прифаќањето на новите 
стандарди, може да создаде неизвесност. Доколку сите опфатени 
јавни институции успешно ги вградат промените, на долг рок 
се очекува зголемување на ефикасноста и ефективноста за 
унапредување на моделот на вработување и управување со 
учинокот, јакнење на довербата во институциите. Ризици секогаш 
постојат и не може целосно да се елиминираат поради тоа 
потребно е прво да се оценат ризиците и да се намали нивното 
влијание и интензитет. 
 Додатокот на плата за обемност и сложеност на работните обврски 
и задачи на административните службеници кои работат на 
реформските приоритети очекувано е да има фискални влијанија. 

4.3 СОЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА 
 Нема
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4.4 ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 Нема

4.5 АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА И ТРОШОЦИ – 

 а) трошоци за спроведување

Формирањето на Академијата за спроведување обуки за 
административните службеници ќе предизвика трошоци за
3 000 000 денари.

Дополнителните административни обврски за вработените во 
администрацијата како обврската за водење евидентен лист на 
доделени и сработени работни задачи ќе го намали слободното 
време за извршување на останатите работни задачи. Исто така, 
потребни ќе бидат и обуки на вработени за правилно потполнување 
на овие обрасци. Финално, следењето на точноста и реалноста 
на овие евидентни листови ќе предизвика дополнителен терет во 
секторите или одделенијата за управувањето со човечките ресурси. 

 б) трошоци за почитување на регулативата 
 Нема
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5. КОНСУЛТАЦИИ

 5.1 ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ И НАЧИН НА ВКЛУЧУВАЊЕ

Со поддршка на Центарот за управување со промени, проект подржан од 
Британската амбасада во Република Северна Македонија, беа изготвени и 
анализи на Законот за административни службеници (ЗАС) и на Законот за 
вработени во јавниот сектор (ЗВЈС).
Министерството за информатичко општество и администрација со поддршка 
на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организираше работилници и работни 
состаноци со повеќе засегнати страни. На работилниците присуствуваа 
преставници од министерства, од институциите од дејностите здравство, 
образование и наука, труд, социјални работи и заштита на децата, култура 
и јавно информирање, јавните претпријатија, Националната академија за 
науките и уметностите - МАНУ, Дирекцијата за заштита на личните податоци, 
Судскиот совет, Државниот завод за ревизија, Народниот правобранител, 
Народната банка на Република Северна Македонија, Агенцијата за 
администрација и Државниот управен инспекторат. 

Дополнително на спроведените консултации, како и на јавната расправа 
одрганизирана од МИОА која се одржа во Клубот на пратеници во 26.09.2019, 
со цел вклучување повеќе засегнати страни во процесот, ИДСЦС и ЦЕА на 
29.10.2019 одржаа консултативна средба со претставници на МИОА, ресорни 
министерства, претставници на јавни претпријатија и граѓански организации. 
За време на средбата беа разгледани предлог-решенијата и беа разговарани 
потенцијалните влијанија. Во овој надграден ПВР-извештај, покрај предлозите 
од средбата на 31.10.2019, додадени се и мислењата доставени на ЕНЕР.  
Останува забелешката дека повеќето граѓански организации се 
консултираат во поодмината фаза на процесот и пред нив се консултирани 
речиси готови решенија. Изостанува консултација во фазата на детектирање 
на причините и градење на законските предлози и решенија. 
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 5.2 ПРЕГЛЕД НА ДОБИЕНИТЕ И ВГРАДЕНИТЕ МИСЛЕЊА

Во нацрт-извештајот за ПВР изостанувa преглед на добиени и вградени 
мислења. Како резултат на консултативната средба, во прилог е табеларен 
приказ на добиените мислења од страна на консултираните страни.23

Предлагач Предлог Одговор од институција 

Претставник 
од ЈСП

И покрај постоењето документ 
кој го издава основачот на 
претпријатието дека истото е 
финансиски самоодржливо 
треба	да	постои	самостојност	
во	однос	на	вработувањето	
и	висината	на	примањата; 
(Закон за измени и 
дополнувања на Закон за 
административни службеници 
Член 4)

Искуството покажува дека 
стручноста на вработените 
не е нужно врзана ниту со 
областа, ниту со степенот на 
образованието. Треба	да	се	
обезбеди	можност	за	искусни	
кадри	кои	имаат	искуство,	
но	немаат	соодветно	
образование	да	можат	да	
аплицираат	за	одредени	
позиции.

23  Наоди од консултативна средба организирана од ИДСЦС и ЦЕА на 29.10.2019
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Претставник 
од ЈСП

Се провлекува 
постојан ризик од 
губење квалитетни 
вработени поради 
законските прописи 
кои дефинираат време 
на работно искуство по 
завршено соодветно 
образование бидејќи 
неретко вработените ги 
завршуваат студиите 
откако ќе бидат на 
одредено работно место 
(Закон за измени и 
дополнувања на закон 
административни 
службеници Член 4);  

Да	се	доуреди	делот	за	
јавните	претрпијатија	
бидејќи	ЈП-а	имаат	
само	ограничувања	
од	законот,	а	немаат	
можност	да	користат	
бенефиции	како	
административните	
службеници.
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Учесник на 
консултативна
средба 

Ваквото законско 
решение ги 
дисквалификува луѓето 
кои имаат реално 
работно искуство во 
извесна област, но имаат 
различна област на 
образование; (Закон за 
измени и дополнувања за 
вработувања во јавниот 
сектор
Член 13, став 6; Закон 
за административни 
службеници.)

Покрај јасно дефинирани 
компетенции, излишна е 
потребата од дефинирање 
на област на образование. 
(Закон за измени и 
дополнувања на закон 
за административни 
службеници
Член 14, Член 28
Закон за измени 
и дополнувања за 
вработувања во јавниот 
сектор
Член 20 – е, Член 23-0)
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Учесник на 
консултативна
средба 

Да се размисли 
кои прописи се 
преограничувачки и водат 
кон пререгулација

Нерегулираните делови 
оставаат широк простор 
за  толкување и доколку 
нешто не е определиво 
со закон, потоа не може 
да се допрецизира во 
подзаконски акт. 

Да се донесат стандарди 
за следење по клучни 
индикатори за перформанс 
по вработен (KPI) (Закон за 
измени и дополнувања на 
закон за административни 
службеници
Член 43
Закон за измени 
и дополнувања за 
вработувања во јавниот 
сектор
Член 23 - н)
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Претставник
од ИДСЦС

Образованието како 
критериум прави 
административна 
дисквалификација на 
лица кои имаат различни 
степени на образование 
со различни области. 

Се има случувано да има 
сериозна разлика во 
областите на студии во 
различни циклуси (пр. 
Медицина и право)

Да	се	разгледа	можноста	
за	поврзување	на	
компетенциите	и	
образованието	бидејќи	
образованието	само	по	
себе	нема	тежина	во	овој	
контекст.

Претставник
од ЦУП

Законот мора да се 
менува во однос на 
тоа што го диктира 
пазарот за да овозможи 
привлекување 
квалификуван кадар. 
Моменталното решение е 
многу ограничено.

Со измената во однос на 
секторското планирање, ѝ 
се дава улога на Агенција 
за вработување. Одкога 
ќе се направи бројот на 
потребен кадар на ниво 
на секторите, Агенција 
за вработување ќе мора 
да достави податоци за 
понудата на пазарот. Во 
тој момент ќе се знае 
состојбата на пазарот и 
ќе се соочиме дека имаме 
недостаток на одредени 
профили. 
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Претставник од 
Министерство 
за транспорт и 
врски

Постои ризик за 
манипулација со одредбата 
за еднаква застапеност 
на заедниците. Да се 
дорегулира тој дел.

Потврдно. Тука не може 
да се интервенира бидејќи 
нема закон кој стриктно 
ја регулира таквата 
можност. 

Да	се	дорегулираат	
недореченостите	за	тоа	
како	ќе	функционира	со	
управувањето	по	учинок.

Новина во овој дел се 
евидентните листови, 
преку кои се очекува да се 
обезбеди евиденција на 
зададени и реализирани 
задачи на месечно ниво.

Претставник
од ЈСП

Примената на 
новите одредби за 
дисциплинските постапки 
е неприменлива во случај 
на голем број постапки во 
краток временски период.

Само во случаите каде 
што не е уредено со 
посебен закон се презема 
рамката од овој закон.

Ризик од влијание 
на членовите во 
дисциплинските комисии 
заради намалувањето 
на бројот на членови; 
(Закон за измени и 
дополнувања на закон 
за административни 
службеници
Член 55)
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Оневозможување на 
малите претпријатија 
да спроведат 
дисциплинска постапка 
поради недоволен број  
вработени.
(Закон за измени и 
дополнувања на закон 
за административни 
службеници
Член 55)
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6.  ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАЧАНО РЕШЕНИЕ 

 6.1 СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЗИТИВНИТЕ И НА НЕГАТИВНИТЕ  
 ВЛИЈАНИЈА НА МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ)

 1. РЕШЕНИЕ „НЕ ПРАВИ НИШТО“

 Позитивни влијанија 
 Нема.
 
 Негативни влијанија 
 Решението „не прави ништо“ го оневозможува постигнувањето на 

зацртаните цели на законот. Воедно, идентификуваните проблеми 
наведени погоре ќе останат. Бројните измени и дополнувања на 
постојниот закон доведуваат до бројни нејаснотии и проблеми во 
практичната примена на законот.

 2. РЕШЕНИЕ - ДА СЕ УСВОЈАТ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ

 Негативни влијанија 
 Нема.

 Коментар:

 Позитивни влијанија 
 Со измените и дополнувањата на законот се очекува постигнување на 

зацртаните цели наведени и образложени погоре, а особено:

 • додефинирање на опфатот на административни работи;
 • дефрагментиран систем на административна служба;
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 • дефинирање на определени важни поими кои досега беа  
  предмет на различни толкувања;

 • промена на класификацијата на нивоата заради   
  усогласување со регулативата за висока раководна   
  служба;

 • ефикасна и економична постапка за вработување;
 • прецизно регулирани услови за унапредување;
 • дефиниран статус на Академијата за спроведување обуки  

  за административните службеници и соодветно   
  регулирање на обуките и менторството;

 • воведен институт за пробна работа, како алатка за   
  успешно воведување на избраните кандидати во статус на  
  административни службеници,

 • редефиниран статусот на Академијата, 
 • унапредена и поедноставена постапката за оценување,   
 • поедноставена и допрецизирана дисциплинска постапка, 
 • дополнителна мотивација на административните   

  службеници кои работат на реформските приоритети и
 • усогласеност на законот со Законот за прекршоци,   

  Законот за изменување и дополнување на Законот   
  за организација и работа на органите на државната управа  
  и Законот за употреба на јазиците.

6.2 РИЗИЦИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО И ПРИМЕНАТА НА СЕКОЕ ОД 
МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ)

 
 Нема

6.3 ПРЕПОРАЧАНО РЕШЕНИЕ СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 Донесување Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за административни службеници.
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7. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАЧАНОТО РЕШЕНИЕ

 7.1 ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
 ВО ОБЛАСТА ИЛИ ДРУГИ СРОДНИ ОБЛАСТИ

 Законите кои уредуваат прашања кои се предмет на уредување на овој 
закон, ќе се усогласат со одредбите од овој закон најдоцна шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон.

 7.2 ПОТРЕБНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ И РОК ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ

 Подзаконските акти ќе се донесат во рок од 3 месеци од денот   
на влегување во сила на овој закон.

 - Правилник за начинот на спроведување на испитот,   
 начинот на формирање на базите на прашања и практични  
 задачи, како и формата и содржината на потврдата за   
 положен испит за административен службеник,

 - Уредба за спроведување на постапката за вработување на  
 административни службеници,

 - Правилник за начинот на спроведување на пробната работа,  
 како и начинот на менторирање во пробната работа, како и  
 начинот на оценување по завршување на пробната работа,

 - Правилник за формата и содржината на интерниот оглас,  
 формата и содржината на образецот, како и начинот на  
 поднесување на пријавата за унапредување, начинот на  
 спроведување на административната селекција и интервјуто,  
 како и начинот на нивно бодирање и максималниот број  
 бодови од постапката на селекција, во зависност од   
 категоријата на работното место за кое е објавен интерниот  
 оглас,
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 - Уредба за начинот на остварување на надлежностите на   
 Академијата за обука и развој на администрација,

 - Правилник за содржина и форма на годишна програма за   
 генерички обуки на административни службеници,

 - Правилник за годишна програма за обуки на административен   
 службеник,

 - Правилник за начинот и формата на поднесување барање и   
 добивање согласност на административен службеник   
 за ангажман на обучувач, како и висината на надоместокот и   
 начинот на надолнување на работното време,

 - Правилник за начинот на спроведување на оценувањето на   
 административните службеници и содржина на извештаите и   
 начин на оценување во други околности и

 - Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка   
 за дисциплински престап и образец за тајно гласање.

 7.3 ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРУГИ   
 ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

 • Министерство за информатичко општество и администрација,   
 преку надзор над спроведувањето на овој закон;

 • Агенцијата за администрација преку спроведување на    
 постапките за вработување и учество во постапките за   
 унапредување;

 • Државен управен инспекторат преку спроведување на   
 инспекциски надзор над спроведувањето на овој закон, како и   
 на прописите донесени врз основа на него. 

 7.4 АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ЕФИКАСНО    
 СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

 
  Обуки за спроведување на новините на овој закон.
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8. СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА

  8.1  НАЧИН НА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО 
 
 Министерство за информатичко општество и администрација ќе 

вршат надзор над спроведувањето на овој закон. 
 Државниот управен инспекторат ќе врши инспекциски надзор над 

спроведувањето на овој закон, како и на прописите донесени врз 
основа на овој закон.

 Следењето на спроведувањето на законот ќе се врши 
преку Годишниот извештај за работа на Министерството за 
информатичко општество и администрација и Извештајот за 
работа на Агенцијата за администрација.

 8.2 ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА
  ЗАКОНОТ И РОКОВИ 
 
 Евалуација на ефектите ќе се изврши по истекот на 12 месеци од  
 влегувањето во сила на законот, врз основа на следните   
 индикатори:
 
 • Зголемен број квалитетни кандидати за административни  
  службеници, селектирани врз основа на заслуги и   
  со почитување на начелото на соодветна и правична   
  застапеност на припадниците на заедниците и
 • Мотивирани и задржани стручни и компетентни   
  административни службеници.
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Заклучок

Врз основа на анализа на тековната состојба можеме да заклучиме дека 
постојат одредени недостатоци во постапката за ПВР, иако во најголем 
дел е доследно спроведена, со што се испочитувани принципите на добро 
управување, особено владеење на правото, правичност и законитост. 

Во однос на постапката за ПВР потребно е подоследно придржување кон 
Годишниот план за ПВР, поголема транспарентност и инклузивност при 
консултациите како и почитување на временската рамка. За вклучените во 
процесот на ПВР во државната администрација, планирањето им овозможува 
адекватно да ги планираат задачите поврзани со ПВР, што треба да се 
изработи во следната година и во кој период. Располагањето со таквите 
информации го подобрува управувањето и распределбата на обврските. Во 
однос на граѓанското општество, планирањето овозможува преглед преку 
кој граѓанските организации можат да интензивираат одредени активности 
доколку е предвидена промена во регулативата и ПВР поврзана со неа, е дел 
од нивниот делокруг на работа. 

Во нацрт-извештајот за ПВР во најголема мера се почитуваат принципите 
на стратешкото лидерство и одговорност; ефективност и ефикасност и 
во најголема мера се овозможува отвореност и транспарентност; отчет; 
достапност и учество; инклузивност; иновативност, креативност и отвореност 
за промени, еднаквост и фер третман. Нацрт- извештајот дава детална слика 
за предизвиците и нуди конкретни решенија. Сепак: 

• иако се направени обемни консултации, недостига преглед на   
 дадените  мислења што е обврска предвидена со членот 68-а од  
 Деловникот за работа  на Владата на Република Северна Македонија;
• недостига разгледување повеќе опции за решавање на проблемот;
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• не се предвидени позитивни влијанија од засилено спроведување  
 на  претходното законско решение, наместо нови предлози. Со   
 таквата констатација се укажува на тоа дека претходното законско  
 решение во тој дел немало никакви позитивни ефекти;
• подетален опис на ризиците и неочекуваните ефекти при   

 спроведување.
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