
 

1 
 

 
 
ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКА бр.24/2022 

 
Висока раководна служба 

Дистинкција меѓу политичкото 

и професионалното 

 
АВТОР: МАРТИНА ИЛИЕВСКА 
 
ДЕКЕМВРИ 2022, СКОПЈЕ 

  



1 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гледиштата изразени во овој документ не нужно ги одразуваат гледиштата на Националната фондација 

за демократија од САД и Институтот за демократија “Социетас Цивилис” - Скопје 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наслов: Висока раководна служба Дистинкција меѓу политичкото и професионалното 

Издавач: Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје 

Автор: Мартина Илиевска 
Лектура: Валентина Јошевска  

Публикацијата може бесплатно да се преземе на: 

www.idscs.org.mk 



 

1 
 

Избор на високи раководни служби заснован на принципот на заслуги и способноста на 

кандидатите претставува основа за соодветно раководење со институцијата и управување со 

ресурсите. Професионализацијата на високата раководна служба и донесување закон што ќе ги 

пропишува сите стандарди на избор, селекција и работење претставува долгогодишен проблем 

во Република Северна Македонија. Институциите честопати се раководени од партиски имиња 

со непозната професионална заднина на сметка на квалификувани професионалци со заслуги и 

компетенции. Недоречената правна рамка во моментов дозволува злоупотреба и распределба 

на позиции во нетранспарентни постапки базирани на социјалните врски. Законот за висока 

раководна служба, кој треба да го реши овој проблем, се подготвува неколку години, а 

одговорноста за негово довршување се префрла низ различни институции. Она што се очекува 

е решавање на долгогодишните проблеми со нетранспарентните назначувања и партиските 

распределби на позиции кои се основа на политички коалиции на сметка на квалитетни 

решенија. Законот треба да осигури дека изборот и назначувањето ќе бидат засновани на 

заслуги и ќе се избираат најсоодветните кандидати за одредена висока позиција.  

 

 

Како се назначува во Република Северна Македонија?  

 

Назначувањето лица на високи позиции е тема на јавниот дискурс во Република Северна 

Македонија и низ годините се провлекуваат истите проблеми за кои предложените решенија не 

се спроведуваат во целост. Еден од главните проблеми се партиските назначувања на лица 

лојални на владејачките структури без претходна постапка за утврдување на квалитетот на 

кандидатите. Процесите честопати се нетранспарентни од самиот почеток со (не)објавување на 

огласот, преку постапките за оценување и на крајот самиот избор на лицето кое треба да 

раководи со некое државно тело. Ваквата долгогодишна пракса на избор фрла сомнеж на целиот 

процес, но и на способноста кандидатот да направи суштинска промена на работното место. 

Сево ова е „овозможено“ со немање правна рамка којашто ќе го регулира назначувањето и ќе ги 

утврдува критериумите за избор на висока раководна служба. 

Сведоци сме по секоја промена на владиниот состав, на назначувања кои се поттикнати од 

креирање коалиции. Распределба на позиции меѓу политички партии, наместо на 

професионалци соодветни за позицијата. Најчесто распределбата на позициите се одвива во 

рамките на партиите. Но тоа што се забележува е дека квалитетот на предложените кандидати 

на високи позиции низ годините е евидентно низок. Ова покажува дека самите партии или немаат 

квалитетни кадри, или немаат јасен процес и критериуми на внатрешен избор, па така влијанието 

во партијата одлучува кој ќе биде назначен на позиција во раководната служба.  

Заобиколувањето на процесот на назначување се случува и преку поставување партиски имиња 

на позициите Вршители на должност (ВД). Според легислативата, ВД-функциите се предвидени 

за надминување непредвидени состојби до пополнување на раководните места со распишување 

јавен конкурс. Честопати одредени лица остануваат на позицијата и по завршувањето на 

законски определениот рок од шест месеци или, пак, се заменети со имиња од истата политичка 

партија. Ваквата пракса, каде што е јасно дека одредена позиција ѝ е доделена на одредена 

политичка партија во коалицијата, обесхрабрува конкуренција и пријавување кандидати кога на 

крајот ќе се распише јавниот оглас. Праксата за ВД-позициите да се користат како начин за 

поставување директори без да се распише конкурс за именување, потребно е да се ограничи и 

да се остави можност за назначување на ВД само во крајна неопходност за функционирање на 

институцијата.  
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Позиции и стандарди од меѓународната заедница 

 

Унапредувањето на административниот капацитет, како и целокупната реформа на јавната 

администрација е долготраен процес, кој треба да обезбеди соодветни услуги и внатрешни 

капацитети кои ќе бидат на повисоко ниво. Повеќе стратешки документи како главни приоритети 

ги наведуваат департизацијата и вложувањето во капацитетите на јавната администрација. 

Постигнувањето на овие приоритети е долготраен процес што започнува пред самото избирање, 

со јавни и транспарентни огласи кои ќе им бидат достапни на кандидатите.  

Препораката на Организација за економска соработка и развој (OECD) за јавен интегритет e 

членките да промовираат професионалност, а јавниот сектор да се базира на заслугите и 

вредностите на доброто управување. Менаџирањето со човечките ресурси да се применува 

доследно и транспарентно, со што би се намалил притисокот од политичкото мешање, 

фаворизирање и непотизам. Воедно да се обезбеди систем кој е отворен и фер, заснован на 

објективни критериуми, формални процедури и систем за оценување кој поддржува 

одговорност.1 

Извештајот пак на Европската комисија за Република Северна Македонија за 2022 година 

децидно наведува дека државата е умерено подготвена во однос на нејзината реформа на 

јавната администрација, но и дека минатогодишните препораки не се спроведени во целост. 

Една од нив е донесувањето нов Закон за висока раководна служба, кој во наредниот период 

земјата треба да го донесе и да започне со спроведување. Заедно со преостанатите закони 

(Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавните служби) треба да 

го подобрат управувањето со човечките ресурси на администрацијата и да обезбеди поголем 

број вработувања, унапредувања и отпуштања врз основа на заслуги, вклучително и на 

раководно ниво2. 

 

 

 

Каде е новиот Закон за висока раководна служба?  

Креирањето на Законот за висока раководна служба се провлекува низ годините, а од 

одговорноста за недонесувањето се провлекува низ неколку институции. Предлог-законско 

решение за висока раководна служба во Република Северна Македонија е изработено во 2019 

година и е поднесено од Министерството за информатичко општество и администрација, а 

утврдено на владина седница, по што предлогот е поднесен до Собранието, односно во 

Комисијата за политички систем. Предлогот е повлечен од собраниска процедура од 

Министерството за информатичко општество по една година од поднесувањето и пред да биде 

разгледан од пратениците на пленарна седница. Причините наведени за повлекувањето се 

доработка и доуредување на членовите за усогласување со Законот за вработените во јавниот 

сектор и Законот за административните службеници. Постапката на доработка или креирање нов 

закон повеќе од една година се одвива зад затворени врати. На Електронски национален 

регистар на прописи на Република Северна Македонија (ЕНЕР), во мај 2022 година беше 

прикачено известување за почеток на подготовка на нов закон за ВРС, со наведен рок дека 

предлог-текст ќе биде поставен на 10 мај 2022. Предлог-текстот не беше поставен во првично 

планираниот рок, по што министерот за информатичко општество и администрација на неколку 

јавни излагања наведува дека дополнително се консултира помеѓу коалициските партнери. 

Министерот потенцираше дека законот ќе направи дистинкција меѓу политичките и менаџерските 

                                                           
1 <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/270b68d2-en/index.html?itemId=/content/component/270b68d2-en> 
2 Извештај на Европската комисија за Р. Северна Македонија за 2022 година. Достапно на: 
<https://www.sep.gov.mk/post/?id=5657#.Y2JjN3bMK5c>  

https://www.sep.gov.mk/post/?id=5657#.Y2JjN3bMK5c
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позиции во институциите и ќе постави јасни механизми за селекција, следење и оценување 

базирани на заслуги и со лимитирана можност за злоупотреби.  

Процесот на креирање на законот треба да биде сеопфатен и консултативен, и наспроти 

консултација само со политичките партии неопходно е да се вклучи стручната јавност и да се 

отвори јавната дискусија. Законското решение треба да предвиди промени и да овозможи 

назначување и избирање професионалци во областа, врз основа на нивните компетенции, 

исклучувајќи ги личните контакти и врски. Главната промена би требало да биде пропишување 

комисија чија цел е да формира одбори за селекција на високи раководители, да раководи со 

постапките за селекција на високи раководители и да посредува помеѓу претпоставените 

функционери и високите раководители во случаи на спорови околу предвремен престанок на 

мандатот на високите раководители. Воедно оваа комисија треба да одлучува за нивно 

разрешување и оценување на работењето.  

Суштинската промена којашто треба да ја донесе законот е всушност различна пракса од 

сегашната, преку воспоставување посредништво помеѓу функционерите кои назначуваат и 

процес на селекција кој се базира на современите трендови на ангажирање професионалци. Во 

суштина, покрај ова посредништво, самиот процес кој предлог-законот би го воспоставил е 

детално идентификување на профилот на раководители кој се бара и компетенциите кои се 

потребни за да се остварат целите. Комисијата треба да работи со интегритет и да ги води 

постапките на избор на високи раководители транспарентно, под претпоставка новите позиции 

да се темелат врз функционалните потреби на институциите.  
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Заклучоци и препораки  

 

- Законот за висока раководна служба да се креира во сеопфатен процес којшто ќе 

вклучи повеќе засегнати страни.  

Консултирањето само на политичките партии во процесот на креирање на Законот за висока 

раководна служба фрла сомнеж врз процесот, но и остава можност за креирање закон по мерка 

на партиите. Вклучувањето на експертската јавност во процесот ќе донесе посеопфатна 

перспектива на законот, со крајна цел креирање легислатива која е применлива и функционална.  

- Законот за висока раководна служба да се донесе и да се започне со негово 

спроведување  

Согласно со препораките на Европската комисија во изминатите извештаи, Законот за висока 

раководна служба треба да се донесе во најбрз можен рок и да се започне со имплементација. 

Одложувањето на законот доведува до продолжување со практиката на нетранспарентни и 

неквалитетни именувања на високи позиции. Селекцијата треба да биде јасен процес кој се 

потпира на компетенциите и заслугите на кандидатите, а ќе се затвори со транспарентно 

објавување на избраниот кандидат. 

 

- Да се направи јасна дистинкција помеѓу политичките позиции и професионалните 

функции, кои ќе имаат капацитет да менаџираат со институциите.  

Назначување професионалци врз основа на нивните заслуги и компетенции долготрајно 

доведува до намалување ризици од корупција и зајакнување на јавните услуги. Промовира 

перспектива и вредности кои ја зголемуваат посветеноста на вработените, квалитет и 

противтежа на политичките моќници. Квалитетни кандидати, назначени преку транспарентни 

процеси на избор водат кон поголема довербата во институциите и  зголемена продуктивност и 

ефикасност при давање на услугите кон граѓаните и бизнис-заедницата и добро управување.  
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Информации за проектот 
 
Проектот “Поттикнување на јавната дебата за антикорупција” вклучува активности за истражување 

и застапување со цел поддршка на реформскиот процес во Северна Македонија преку зајакнување на 

реформската агенда во областа на владеењето на правото, а за остварувањето на оваа цел проектот 

предвидува соработка и консултација со сите релевантни чинители во борбата против корупцијата. 

Проектот цели заедно со антикорупциските институции да воспостави стратешка и долгорочна визија за 

развој на институциите со цел пресретнување на идните процеси и форми на корупција. Преку проектот, 

институциите и Институт за демократија ќе работат на преглед на клучните општествени процеси кои ќе 

влијаат во борбата против корупцијата до 2030 година, а врз основа на тоа ќе се изработат и планови како 

институциите да се справат со современите предизвици кои ги носи борбата против корупцијата. 

Преку овозможување на политички дијалог помеѓу антикорупциските институции, Собранието и граѓанското 

општество, проектот се стреми кон остварување на три специфични цели: 

 Поддршка на подобрувањето на процесот на креирање политики, повикувајќи се на долгорочните 

визии за корупциски ризици и идентификуваните недостатоци; 

 Информирање на долгорочните планови за институционален развој, засновани на стратешко 

размислување и анализи од позиција на иднината 

 Едуцирање на јавноста и креирање на јавна побарувачка за подобрување на антикорупциското 

планирање од страна на властите. 

 

Информации за ИДСЦС 
 
ИДСЦС е тинк тенк организација која го истражува развојот на доброто управување, владеењето на правото 

и европските интеграции на Северна Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне граѓанската вклученост 

во носењето на одлуки и да ја зајакне партиципативната политичка култура. Преку зајакнување на 

слободарските вредности, ИДСЦС придонесува на соживот помеѓу различностите. 

 

Контакт податоци за ИДСЦС  

 

Адреса: ул. Мирослав Крлежа бр. 52/1 /2, 1000 Скопје 

Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 , 
електронска пошта: contact@idscs.org.mk 

 

 

Информациja за авторoт 
 
Мартина Илиевска е помлада истражувачка во Центарот за добро управување при Институтот за 

демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје. 
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