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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 
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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.
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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%20
za%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

8



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 Законот за изменување и 
дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор 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. 
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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.



 1.  Опис на состојбите во областа и дефинирање на проблемот

Предлагач на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
вработените во јавниот сектор 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 Законот  
 за изменување и дополнување на Законот за вработените во  
 јавниот сектор (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 вработените во јавниот сектор 
и на административните службеници се уредени со два закона - Закон за 
вработените во јавниот сектор  и Закон за административни службеници.
 
Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административни 
службеници се донесени на седницата на Собранието на Република Северна 
Македонија одржана на 3 февруари 2014 година, а се објавени во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 27 од 5 февруари 2014 година. Законите 
се влезен во сила на 13 февруари истата година, а почнаа да се применуваат 
од 13 февруари 2015 година.

Целта на Законот за вработените во јавниот сектор е на систематски 
начин да се уредат општите начела, класификацијата на работните места, 
евиденцијата, видовите вработувања, општите права, должности и 
одговорности, мобилноста, како и други општи прашања за вработените во 
јавниот сектор. 

Законот за вработените во јавниот сектор е рамковен закон кој ги 
воспостави основните начела и класификацијата на вработените во 
јавниот сектор. Намерата при подготовка на законот била да се остави 
простор, заради спецификите на различните групи и категории во јавниот 
сектор, со посебните закони да се регулираат постапките за вработување 
и унапредување, дисциплинската постапка и постапката за управување 

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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со ефектот. Сепак, ваквата слобода за регулирање на овие постапки во 
посебните закони кои регулираат различни дејности доведе до тоа во пракса 
за определени групи и категории на вработени да има недоволна или да 
нема регулација, односно да се применува Законот за работните односи, кој 
е општ закон, првенствено наменет за приватниот сектор и кој не содржи 
критериуми и постапки, темелени  заслуги (merit). Од тие причини во пракса 
се случуваa заобиколувања и злоупотреби на постапките за вработување 
кои во последно време се констатирани и од страна на Државната комисија 
за спречување на корупцијата. 

Еден од проблемите во имплементацијата на Законот за вработените 
во јавниот сектор е неговиот опфат. Имено, со досегашното решение 
сите институции на јавниот сектор се опфатени со законот, со тоа што 
за воениот и цивилниот персонал во служба на Армијата на Република 
Македонија, за овластените службени лица во Министерството за одбрана, 
во Министерството за внатрешни работи и во органите на државна управа 
во состав на Министерството за внатрешни работи, како и во Агенцијата за 
разузнавање важеа само главите кои се однесуваат на класификацијата и на 
Регистарот на вработени во јавниот сектор. Со реформите на разузнавачките 
служби веќе е променета институционалната структура која е регулирана со 
овој член. 

Од друга страна, во пракса освен наведените институции и Народната банка 
на Република Северна Македонија, Народниот Правобранител на Република 
Северна Македонија, Националната академија на науките и уметностите - 
МАНУ, Уставниот суд, Судскиот совет, Државниот завод за ревизија поради 
своите специфики имаа тешкотии со примената на законот. 
Организациската единица за управување со човечките ресурси и Мрежата 
на организациски единици за управување со човечките ресурси досега 
беа регулирани со Законот за административни службеници. Имајќи 
ја предвид важноста на оваа организациска структура и дека истата е 
поврзана со сите групи и категории на вработени во јавниот сектор, местото 
за нејзина регулација е во Законот за вработените во јавниот сектор. 
Мрежата на организациските единици за управување со човечки ресурси 

13



во институциите од јавниот сектор досега се споменува само во еден став 
од овој член, но истата треба да има многу поголемо значење, затоа што 
е клучна за хоризонтална координација и дисеменација на знаењата и 
вештините во управувањето со човечките ресурси.

Со Законот за вработените во јавниот сектор за прв пат се воведоа посебните 
советници во кабинетите како посебен вид вработувања на определено 
време. Праксата покажа дека ваквата законска регулација е недоволна, 
односно дека постои правна празнина во однос на статусот на овие 
вработени (права од работен однос, плати итн.). Дополнително со Законот за 
административни службеници се воведени кабинетските службеници. Оваа 
законска регулација се покажа како недоволна. Најголем проблем во пракса 
е отсуството на опис на работни обврски и задачи кои ги имаат кабинетските 
службеници и посебните советници. Имено, немањето регулација доведува 
до тоа кабинетите да немаат прецизно утврдено место во структурата на 
институцијата, што ја отежнува координацијата и соработката со секретарите 
и вработените во институцијата. На крајот, како проблем се јавува и фактот 
што во единиците на локалната самоуправа воопшто не е предвидено да има 
кабинети, иако потребата за нив е идентична како и во министерствата.
Постапката за донесување на актите за внатрешна организација и 
систематизација на работните места покажа определени недоследности. 
Еден од проблемите е што ресорните министерства воопшто не се вклучени 
во подготовката на актите за внатрешна организација и  систематизација 
на работните места. Согласно Законот за вработените во јавниот сектор, 
актите за внатрешна организација и актите за ситематизација на работните 
места се донесуваат врз основа на функционална анализа. Од друга 
страна пак, во актот за систематизација на работните места може да се 
систематизираат најмногу 10% повеќе работни места од работните места за 
кои се обезбедени финансиски средства за плати и надоместоци во буџетот 
на институцијата, освен за институции со помалку од 30 вработени, во кои 
може да бидат систематизирани до 50 работни места. Во пракса може да се 
случи функционалната анализа да покаже потреба од поголем број слободни 
работни места кои треба да бидат пополнети за да може институцијата да 
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функционира ефикасно и ефективно. Дополнителен проблем е стриктноста 
на Уредбата за начелата на внатрешната организација на органите на 
државната управа, која пропишува дека во секоја институција мора да 
има најмалку два сектора, во секој сектор најмалку две одделенија, а во 
секое одделение најмалку 5 работни места. Во некои институции во кои се 
пополнети поголем број раководни работни места, не може да се донесат 
актите за внатрешна организација и за систематизација на работните 
места, затоа што заради ограничување на бројот на слободни работни 
места не може да се предвидат соодветен број организациски единици, 
на кои би се распоредиле постојано вработените. Како проблем со кој се 
соочува Министерството за информатичко општество и администрација е и 
можноста институциите на јавниот сектор во секој момент да вршат промени 
на актите за внатрешна организација и систематизација на работни места, 
поради што некои институции, многу често и без особено оправдана потреба 
вршат вакви промени.

Во однос на постапката за донесување годишни планови, истата од страна 
на сите учесници беше оценета како премногу сложена и комплексна, без 
да го даде очекуваниот ефект. Беше истакнато дека прибавувањето на 
претходната согласност од органот надлежен за буџет претставува проблем, 
затоа што вообичаено се дава согласност на годишен план без ниедно 
дозволено вработување, па потоа кога ќе се јави потреба од вработувања 
мора да се пристапи кон измени на годишните планови. И Министерството за 
информатичко општество и администрација се соочија со премногу измени 
на годишните планови, дел заради вработувања, а дел заради унапредувања. 
Овој начин на планирање на вработувањата се покажа како неефикасен, 
особено за институциите на централно ниво. Имено, немањето соодветни 
кандидати по припадност на заедници за определени работни места е 
причина за повторување на постапките за вработување поради што се 
прават непотребни трошоци, особено ако се има предвид дека самиот јавен 
оглас и неговата објава предизвикува финансиски импликации. Исто така, 
содржината и формата на пропишаните обрасци на годишните планови се 
премногу комплексни и предизвикуваат забуни и нејаснотии кај вработените 
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од одделенијата за управување со човечки ресурси кои вообичаено ги 
пополнуваат. Притоа проблеми се јавуваат при пополнување на делот 
од податоците кој се однесува на тековната година, на пензионирањата и 
другите заминувања како и кај унапредувањата.

Вработувањата на определено време, поради начинот на кој се 
регулирани оставаат широка можност за злоупотреба на овој институт. 
Имено, поради фактот што нема никакви ограничувања, ниту, пак, 
пропишана постапка, вработувањата на определено време често 
се користат како замена за вработувањата на административни 
службеници на неопределено време, при што се заобиколува законската 
процедура. Дополнително, постапката за селекција се нарушува и преку 
користење агенции за привремени вработувања, кои се работодавачи 
наместо институуциите кои имаат потреба од вработувања на определено 
време.

Законот за вработените во јавниот сектор не ја регулира одговорноста 
и правната заштита на вработените во јавниот сектор, поради што во 
пракса се појавуваа многу проблеми и толкувања, кои се на штета на 
вработените.
Законот за вработените во јавниот сектор содржи член кој се однесува на 
мирување на работниот однос, но во истиот не се регулирани сите случаи 
како на пример, кога заради издржување казна или изречена воспитна, 
или заштитна мерка за период пократок од шест месеца или заради 
отслужување воен рок или вршење цивилна служба со надомест или 
притвор, правата од работен однос треба да мируваат.

Законот за вработените во јавниот сектор содржи член кој дава можност 
вработените да се задолжат со дополнителни работни задачи надвор 
од тие што произлегуваат од нивното работно место. Ваквата законска 
одредба е премногу широка и им дава можност на вработените да им 
се даваат секакви задачи кои воопшто не соодветствуваат на нивните 
компетенции, а често им се доделуваат повисоки овластувања како 
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раководители, без дополнителен надомест за тоа.

Мобилноста е хоризонтално движење на вработен од едно на друго 
работно место во рамките на истата група работни места, утврдена со овој 
закон. Мобилноста се врши преку распоредување, односно преземање 
на вработениот на работно место на исто ниво, односно на работно место 
за кое вработениот ги исполнува општите и посебните услови утврдени 
во актот на систематизација на работни места во институцијата во која 
се распоредува или се презема. Од ваквото законско дефинирање на 
мобилноста не е јасно дали распоредувањето може да биде и на друго 
ниво, различно од она на кое вработениот е распореден во моментот на 
преземањето (законот пропишува преземањето да биде на работно место 
на исто ниво, односно на работно место за кое вработениот ги исполнува 
општите и посебните услови утврдени во актот на систематизација на 
работни места во институцијата во која се распоредува или се презема). 
Дополнителен проблем претставува фактот што во определени групи, исти 
работни места во посебните закони се определени како работни места на 
различни нивоа (на пример педагозите имаат едни нивоа во образовните 
установи, а други нивоа во социјалните установи), што создава тешкотии при 
преземањето од една во друга установа. Законот, исто така, не дозволува 
мобилност на вработениот на пониско ниво, дури и ако самиот побара или 
се согласи со таквото распоредување и преземање. Законот го регулира 
трајното преземање на вработен од една во друга институција. Имено, 
согласно сегашното решение вработениот во јавниот сектор, на негово 
барање, по потреба на институцијата во која е вработен или по потреба на 
друга институција, може да биде трајно преземен на работно место на исто 
ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните 
услови пропишани во актот за систематизација на другата институција, ако 
за тоа се согласат вработениот и раководните лица на двете институции, а 
по претходна согласност на Министерството за информатичко општество 
и администрација и органот надлежен за давање согласност на годишниот 
план за вработување на институцијата во однос на буџетот. Заради 
потребите за мобилност на вработените во јавниот сектор, Министерството 
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за информатичко општество и администрација подготвува и води трансфер 
- листи на можни преземања. Институцијата која се укинува, трансформира 
или чија надлежност се намалува е должна да поднесе листа на вработени 
чии работни места се укинуваат, а кои Министерството за информатичко 
општество и администрација ги внесува во трансфер-листата. Проблемот 
кој се јавува во случај на укинување на работното место е статусот на овие 
лица, односно дали истите треба да одат на работа и што ќе работат доколку 
одат на работа, со оглед на фактот дека вработениот нема работно место и 
опис на работни задачи. Дополнителен проблем е што не е регулирано кој 
ќе врши исплата на платите на вработените до нивното преземање и што не 
е ограничен периодот во кој овие лица може да бидат на трансфер-листата, 
што е нерационално и  неоправдано. 

Согласно постојното решение, надзор над спроведувањето на овој закон 
врши органот на управата надлежен за работите на државната управа. 
Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон, како и 
на прописите донесени врз основа на овој закон, за вработените во јавниот 
сектор кои имаат статус на административни службеници врши Државниот 
управен инспекторат. Инспекциски надзор над спроведување на Главата 
IV-a (Вработување во јавниот сектор) од овој закон врши Државниот управен 
инспекторат, кој е должен еднаш годишно да изврши редовен инспекциски 
надзор во сите институции на јавниот сектор. Инспекциски надзор над 
спроведувањето на одредбите од овој закон, како и на прописите донесени 
врз основа на овој закон, за вработените во јавниот сектор од групата 
на даватели на јавни услуги и помошнотехнички лица врши Државниот 
инспекторат за труд. Проблем претставува непрецизното разграничување на 
надлежностите на овие два инспектората за вршење инспекциски надзор. 
Имено за административните службеници, како и за сите вработени во 
јавниот сектор во делот на годишните планови за вработување, извештаите 
и јавниот оглас, надзор врши Државниот управен инспекторат. Од друга 
страна пак, за вработените во јавниот сектор со статус на даватели на услуги 
и помошнотехнички лица, инспекциски надзор врши Државниот инспекторат 
за труд, освен во делот на годишните планови за вработување, извештаите и 
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јавните огласи. Ако дополнително се земе предвид дека во една институција 
вообичаено има две, а многу често и три групи вработени, настанува  
конфузија при вршењето надзор, односно која инспекциска служба за кој 
дел е надлежна, затоа што процесите се поврзани, на пример институциите 
имаат еден акт за систематизација на работните места, имаат идентични 
решенија за годишен одмор за сите вработени и сл.

Со законот се врши и терминолошко усогласување на Секретаријатот за 
спроведување на Рамковниот договор во Министерството за политички 
систем и односи меѓу заедниците.

1.2 ПРИЧИНИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ 

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

• недоволно регулирање на постапката за вработување, 
• отсуство на регулирање на постапката за унапредување,   

 дисциплинската постапка и постапката за управување со ефектот;
• преиспитување на опфатот на институциите на јавниот сектор;
• несоодветно регулирање на организациската единица за   

 управување со човечките ресурси и Мрежата на организациски  
 единици за управување со човечките ресурси во друг закон;

• недоволна регулација на статусот на вработените во кабинетите; 
• неможност за примена и други недоследности во постапката за  

 донесување на актите за внатрешна организација и    
 систематизација на работните места;
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• преголема комплексност на постапката за планирање на   
 вработувањата во јавниот сектор;

• недоволно јасно дефинирање на мобилноста;
• непрецизно регулирање на постапката за преземање и статусот на  

 лицата во случај на укинување на институција и евидентирање на  
 трансфер-листа и 

• непрецизно разграничување на надлежноста меѓу Државниот   
 управен инспекторат и Државниот инспекторат за труд.

Оценка: Според достапниот опис на состојбите може да  се заклучи 
дека предлагачот на предлог-измените дал детален опис 
на состојбите и потребата од предложените решенија. 
Секоја од  причините се детално опишани и дадени е 
јасна аргументација (недоволна јасност во претходното 
законско решение, практична нефункционалност, 
потребата од регулација или дерегулација). Покрај описот 
на самото решение, за поздравување е тоа што е даден 
поширок контекст и поврзување на предизвиците со други 
паралелни процеси.

Предлог:	 Со оглед на обемноста на посочените проблеми пожелно 
е да се групираат состојбите во подглавја со што подоцна 
попрецизно истите ќе можат да се поврзат со предлозите.
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2. ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОГ-РЕГУЛАТИВАТА

Основни цели на Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за вработените во јавниот сектор се подобрување на ефикасноста 
и ефективноста во управувањето со човечките ресурси, дорегулирање на 
постапката за вработување, регулирање на постапките за унапредување, 
дисциплинска одговорност и управување со ефект, ревизија на опфатот на 
законот, поедноставување на постапката за донесување на актите за внатрешна 
организација и актите за систематизација на работни места, воведување 
унапреден концепт за донесување на годишниот план за вработување, 
дорегулирање на постапките на мобилност и разграничување на надзорот над 
примената на одредбите од овој закон.

Оценка: Целите на законот се јасно утврдени иако во целите не се 
наведуваат промените поврзани со Законот за употреба на 
јазиците.

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)

Ова решение значи да не се донесат предложените измени и дополнувања на  
Законот за вработените во јавниот сектор. Ова не е прифатлива опција, бидејќи 
ќе останат проблемите со ефикасноста и ефективноста во управувањето со 
човечките ресурси, со сегашниот модел на планирање на вработувањата, ќе 
останат недоволно регулирани или нерегулирани постапките за вработување, 
унапредување, мерењето на ефектот и дисциплинските постпапки во 
институциите од јавниот сектор, институциите сè уште ќе имаат проблем 
со донесувањето и реализирањето на годишниот план за вработување, со 
мобилноста и евидентирањето на трансфер-листата и ќе остане неразјаснето 
кој и за што врши надзор над одредбите од овој закон.

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

Со предложените измени и дополнувања на Законот за вработените во јавниот 
сектор:

• се прецизира предметот на уредување со овој закон,
• се редефинира опфатот на законот, 
• се регулира „Организациска единица за управување со човечки  

 ресурси“ и „Мрежата на организациските единици за управување со  
 човечки ресурси во институциите од јавниот сектор“,

• се уредува начинот, постапката и процентот на систематизираните  
 извршители, распоредени на работни места утврдени во актот за  
 систематизација на работни места,

• се воведува унапреден модел за планирање на вработувањата во  
 институциите од јавниот сектор,
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• се регулираат постапката и фазите на постапка за селекција за   
 вработувања во институциите во јавниот сектор,

• се дефинира статусот, начинот на ангажирање, работните задачи,  
 правата и обврските на вработените во кабинетите,

• се регулира постапката за унапредување во институциите во   
 јавниот сектор,

• се воведува систем на управување со ефект на вработените во   
 јавниот сектор,

• се регулира дисциплинска одговорност на вработените во јавниот  
 сектор,

• се ограничува времетраењето на извршување на работи и работни  
 задачи кои не се опишани во актот за систематизација на работните  
 места во институцијата,

• се унапредуваат постапките за мобилност и
• се разграничува надзорот на инспекторатите над одредбите од овој  

 закон.

Оценка: Регулирањето и адресирањето на повеќе области во едно 
законско решение од ваков обем го отежнува процесот на 
анализа и консултација. Свесни дека шансите за интервенции 
во законот се ретки и тие треба да се искористат за 
решавање на што е можно повеќе проблеми одеднаш, сепак 
таквиот пристап може да оневозможи детална анализа на 
состојбите и нудење соодветни решенија кои засегнатите 
страни ќе можат да ги коментираат. 

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 

Финансиските влијанија се директен трошок за буџетскиот 
корисник, па оттука не треба да се поистоветуваат со фискалните 
влијанија. Фискалните влијанија во суштина се економски влијанија. 
Фискалните влијанија зависат од успешното вградување на 
предвидените мерки во останатите поврзани закони и подзаконски 
акти, како и од способноста на вработените во јавните органи/
даватели на јавни услуги нив успешно да ги пружаат, 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 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, очекувана е зголемена 
ефикасност и ефективност во управувањето со човечките 
ресурси и дорегулирање на постапката за вработување, а со тоа 
и на вработените во јавниот сектор, а со тоа и подобрување во 
опслужувањето на граѓаните и бизнис-заедницата во иден период. 
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.
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4.3 СОЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА 
 Нема

4.4 ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 Нема

4.5 АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА И ТРОШОЦИ – 

 а) трошоци за спроведување

 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 поддржан 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, социјална работа 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 јавната расправа 
одрганизирана од МИОА која се одржа во Клубот на пратеници во 26.9.2019, 
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, 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 детектирањето на причините 
и градењето на законските предлози и решенија.
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 5.2 ПРЕГЛЕД НА ДОБИЕНИТЕ И ВГРАДЕНИТЕ МИСЛЕЊА

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

Предлагач Предлог Одговор од институција 

Претставник 
од ЈСП

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.

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

23  Извлечено од нацрт-извештај за ПВР за Предлог-закон за државен 
инспекторат за употреба на јазиците: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_
regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=JGG6ICnNQ6lw6xKbPby1ww==
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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  
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)

Да се размисли кои прописи 
се преограничувачки и водат 
кон пререгулација

Нерегулираните делови 
оставаат широк простор 
за  толкување и доколку 
нешто не се определи 
со закон, потоа не може 
да се допрецизира во 
подзаконски акт. 
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Учесник на 
консултативна
средба 

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)

Претставник од 
ИДСЦС

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

Се случувало 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.
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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, се дава 
улога на Агенцијата за 
вработување. Одкога 
ќе се направи бројот на 
потребен кадар на ниво 
на секторите, Агенцијата 
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.  

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.

Новост 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.
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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.

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

зацртаните цели наведени и образложени погоре, а особено:

 • прецизирање на предметот на уредување со овој закон,
 • редефинирање на опфатот на законот, 
 • регулирање „Организациска единица за управување со   

  човечки ресурси“ и „Мрежата на организациските единици за   
  управување со човечки ресурси во институциите од    
  јавниот сектор“
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• уредување на начинот, постапката и процентот на    
 систематизираните извршители, распоредени на работни места  
 утврдени во актот за систематизација на работни места,

• воведување унапреден модел на планирање на вработувањата во  
 институциите од јавниот сектор,

• регулирање на постапката за селекција на вработувања во   
 институциите во јавниот сектор,

• дефинирање на статусот, начинот на ангажирање, работните   
 задачи, правата и обврските на вработените во кабинетите,

• регулирање на постапката за унапредување во институциите во • 
 јавниот сектор,

• воведување систем на управување со ефект на вработените во   
 јавниот сектор,

• регулирање дисциплинска одговорност на вработените во јавниот  
 сектор,

• ограничување на времетраењето на извршување на работи и   
 работни задачи кои не се опишани во актот за систематизација на  
 работните места во институцијата,

• унапредување на постапките за мобилност и
• разграничувања на надзорот на инспекторатите над одредбите од  

 овој закон.

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 вработените во јавниот сектор.
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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 содржината и начинот на подготовката на 

актите за внатрешна организација и систематизација на 
работните места, кaкo и содржината на функционалната 
анализа на институциите на јавниот сектор,

• Методологија за планирање на вработувањата во јавниот 
сектор согласно со начелото за соодветна и правична 
застапеност, како и формата, содржината и образецот на 
Годишниот план за вработување и извештајот за реализација 
на Годишниот план за вработување,

• Правилник за начинот на спроведување на постапката за 
вработување, како и формата и содржината на јавниот оглас 
за вработување, 

• Правилник за формата и содржината на јавниот оглас за 
вработување на определено време, како и на пријавата за 
вработување, начинот на спроведување на селекцијата за 
вработување, како и начинот на нивно бодирање,

• Правилник за начинот на спроведување на постапката за 
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унапредување, како и формата и содржината на интерниот 
оглас за унапредување, 

• Правилник за начинот на управување со ефектот на 
вработените во јавниот сектор,

• Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка 
и

• Правилник за формата и содржината на трансфер-листата, како 
и начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на 
обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста 
на податоците. 

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

• Министерство за информатичко општество и администрација, 
• Министерството за политички систем и односи меѓу 

заедниците, и
• сите институции од јавниот сектор.

 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 

врши надзор над спроведувањето на овој закон. 
 
 Државниот инспекторат за труд 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, Годишниот 
извештај за работа на Министерството за политички систем и 
односи меѓу заедниците 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 вработување, 
унапредување и прераспоредување во јавниот сектор и

• Унапредена и изедначена пракса за управување со 
човечки ресурси во целиот јавен сектор.
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Заклучок

Врз основа на анализата 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 доброто 
управување, посебно, владеењето на правото, правичност и законитост. 

Во однос на постапката за ПВР потребно е доследно 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;
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• недостига разгледување на повеќе опции за решавање на 
проблемот;

• 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 страничните ефекти при 
спроведување;

• Не се предвидени и опишани влијанијата кои решенијата 
би ги имале кон вработените во јавните претпријатија 
како значаен дел од структурата на вработени во јавниот 
сектор. 
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