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П Р Е Д Г О В О Р

П Р Е Д ГО В О Р

Подготовката на Извештаите во сенка за следење на 
работата и ефектите од секторските работни групи за 
2019, 2020 и 2021 година се спроведе под хипотезата 
дека секторските работни групи се значајни тела одго-
ворни за креирање и мониторинг на секторските поли-
тики во Република Северна Македонија, како и форум 
за донаторската координација во поддршка на импле-
ментација на политиките. 

Секторскиот пристап беше нотиран како сеопфатен 
принцип на ИПА 2 преку кој се оценува и  одредува 
нивото на кое државата се квалификува за искористу-
вање на целосна секторска поддршка, за чија цел во 
периодот 2015-2020 се оформија 12 секторски работ-
ни групи. Со започнување на програмирањето за ИПА 3 
за периодот 2021-2027 година институциите продолжу-
ваат со секторскиот пристап и со функционирањето на 
секторските работни групи.  

Иако формално секторските работни групи имаат по-
тенцијал да бидат креатори на секторските политики, 
наодите од мониторингот на СРГ во 2021 укажуваат на 
уназадување во однос на функционалноста, учество-
то на граѓанските организации и ефектите од рабо-
тата на СРГ. Благо подобрување се нотира во однос 
на транспарентноста на работењето со оглед на тоа 
дека институциите одговориле на повеќе од 85% од ба-
рањата за информации од јавен карактер, што е за 4 
% повеќе од 2020 година. Отвореност се нотира и во 
зголемената комуникација со оглед дека во 2021 годи-
на претставници на сите 12 секторски работни групи 
ја прифатија поканата за интервјуа со проектниот тим 
што ја следи работата на СРГ. 

Преку анализа на состаноците на секторските работни 
групи, 251 одговор од институциите преку алатката при-
стап до информации од јавен карактер, 12 интервјуа со 
ИПА-координатори и разговор со 26 граѓански органи-
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зации вклучени во секторските работни групи, ги издвојуваме след-
ниве клучни наоди од мониторингот на СРГ за 2021 година:

 � Во 2021 година се одржале вкупно 11 пленарни 
состаноци на Секторските работни групи и 8 оперативни 
состаноци, што е намалување во однос на 2020 година, 
кога вкупно се одржале 19 пленарни состаноци и 21 
оперативен состанок. 

 � Ниту една од 12-те секторски работни групи не го 
исполнила зададениот минимум за одржување на бројот 
на годишни пленарни состаноци според својот деловник 
или нацрт-деловникот, додека 4 секторски работни 
групи1 не одржале ниту еден пленарен состанок. 

 � Во пет СРГ од вкупно дванаесет секторски работни групи 
граѓанските организации воопшто не учествувале во 2021 
година. Во  четири секторски работни групи граѓанските 
организации не учествувале поради тоа што не се одржал 
состанок, а во една СРГ поради тоа што не биле поканети 
граѓански организации2. 

 � Секторските работни групи кои имале пленарен состанок 
на кои биле поканети граѓанските организации не ги 
ажурирале целосно податоците за претставниците 
на граѓанските организации, па дел од нив биле 
испратени на погрешни или на непостојни адреси, со 
што дополнително се намалува просторот за граѓанско 
учество.

 � И покрај тоа што ИПА 3-регулативата предвидува 
граѓанските организации да имаат простор за суштинско 
учество во програмирањето и секторските политики, 
во пракса недостига простор за суштинска вклученост 
на граѓанските организации за време на пленарните 
состаноци и вклучување претставници на граѓанските 
организации на оперативните состаноци на СРГ. 

 � Иако донаторската координација се предвидува да се 
организира како дел од секторските работни групи, сепак 
преку мониторинг-алатките не се нотирани содржини во 
агендата на состаноците на СРГ, кои во 2021 година биле 
фокусирани на донаторска координација. 

1 Правда; Реформа за јавна администрација; Интеграција на Роми и Внатрешни 
работи 

2 СРГ Конкурентност и иновации
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Според мониторинг на состојбата, во 2021 година сепак се пре-
земаа охрабрувачки чекори, кои го зајакнаа структурниот дијалог. 
Секретаријатот за европски прашања (СЕП) го започна процесот на 
промена на деловниците со цел да се подобри севкупната работа на 
секторските работни групи и да се уреди учеството на граѓанските 
организации и донаторите.  На интервјуата претставниците на инсти-
туциите истакнаа дека се отворени за промена на деловниците во 
кои ќе се регулира подетално и учеството и улогата на граѓанските 
организации. Во 2022 година се очекува да се подобри предвидли-
воста на динамиката и функционалноста, со што ќе се креира кален-
дар на состаноците на сите СРГ, ќе се објават фазите на следното 
ИПА-програмирање, како и релевантните документи за секторските 
политики. Од разговорите со граѓанските организации јасно се на-
веде барањето за учество на ниво на техничките состаноци со цел 
тие да бидат вклучени во сите фази на развивање и носење на поли-
тиките. 

КАКО ПОНАТАМУ?

СЕП треба итно да пристапи кон консултации за новите деловни-
ци на СРГ, кои мора да содржат одредби преку кои ќе се подобри 
суштинското учество на ГО, пред сѐ, преку достапност до материјали 
и до информации од оперативен карактер, како и преку одржување 
воведни обуки за новите претставници заради темелно разбирање 
на процесот на секторските политики и ИПА- програмирањето. Вак-
вите обуки треба да се однесуваат и на претставниците на ГО во 
Секторските мониторинг-комитети. Новите деловници треба да ја 
прецизираат и постапката за избор и работа на претставниците на 
ГО, вклучително и начинот на консултации со поширокиот граѓан-
ски сектор. Доследно да се реализираат плановите за подобрување 
на вклученоста, предвидливоста на работата и транспарентноста на 
секторските работни групи. 

П Р Е Д Г О В О Р
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В О В Е Д Н И  И Н Ф О Р М А Ц И И

ВОВЕДНИ 
ИНФОРМАЦИИ

СЕКТОРСКА РАБОТНА ГРУПА 
ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА

ФОРМИРАНА: 2015 година

БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ: 38 члена, институции x 
16, граѓански организации x 12 и донаторска 
заедница x 10

БРОЈ НА ОДРЖАНИ СОСТАНОЦИ ВО 2021: 
нема одржани пленарни состаноци/одржани 
седум оперативни состаноци

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СРГ: Министерство за 
информатичко општество и администрација

КОПРЕСТЕДАВАЧ: Делегацијата на ЕУ во 
Република Северна Македонија

Г РАФ И КО Н  1 . 
Процентуална застапеност на 
различните претставници во секторската 
работна група за реформа на јавната 
администрација

28%

28%

44%

Институции

Донаторска 
заедница

Граѓански 
организации
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М Е Т О Д О Л О Ш К И  П Р И С Т А П

МЕТОДОЛОШКИ 
ПРИСТАП

За потребите на овој извештај беа комбинирани повеќе истражу-
вачки методи за собирање, обработка и анализа на податоците. 
Истражувањето беше поделено на деск-истражување и теренско/
онлајн-истражување. 

Во рамките на деск-истражувањето беше направена детална 
анализа на документи, закони и стратегии кои се од важност за 
работата на оваа СРГ (повеќе информации видете во делот 
користени материјали). Покрај тоа, беа поднесени 22 барања 
за информации од јавен карактер до Министерството за инфор-
матичко општество и администрација како надлежна институција 
за работата на оваа СРГ. За сите 22 поднесени барања добивме 
навремен и уреден одговор. 

Што се однесува до теренскиот/онлајн дел на истражувањето, 
беше спроведено интервју3 со координаторот од страна на 
државните службеници од Министерството за информатичко 
општество и администрација, како и фокус-група4 со претстав-
ници на граѓанските организации што се дел секторската работна 
група. На фокус-групата присуствуваа три од вкупно дванаесет 
претставници на граѓанските организации. Со оглед дека во 2021 
година не се одржа состанок за СРГ за реформа на јавната адми-
нистрација, проектниот тим не беше во можност да го набљудува 
процесот одвнатре. 

Според методологијата за мониторинг, работата на секторските 
работни групи се следеше во рамките на пет сегменти:

 � Функционалност на СРГ;

 � Граѓанско учество во СРГ;

 � Капацитети на ГО за придонес и учество во 
работата на СРГ;

 � Ефекти од работата на СРГ;

 � ИПА.

3 Интервјуто со координаторот од Министерството за информатичко општество и 
администрација беше одржано на 12.1.2022

4 Фокус-групата со претставниците на ГО што се членови на СРГ за реформа на 
јавната администрација беше одржана на 21.1.2022
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Според методологијата за мониторинг на работата и ефек-
тите од секторските работни групи, ефектите од работата на 
СРГ за овие пет сегменти ги мериме преку 31 стандард и 21 
показател. Преку оценување на овие стандарди (1 е најниско 
ниво, 3 е највисоко ниво) го следиме напредокот во работа-
та на 12-те секторски работни групи на годишно ниво. Сепак 
за разлика од минатогодишниот извештај, во овој извештај, со 
оглед дека пет од дванаесетте СРГ не одржаа пленарни соста-
ноци во текот на 2021 година, а поголемиот дел од стандар-
дите и показателите се директно врзани со самите состаноци 
на СРГ, одлучивме да не ги оценуваме поединечно сегментите 
во рамките на извештаите. Ваквиот метод се однесува на сите 
СРГ, вклучително и за СРГ што одржаа пленарни состаноци 
во текот на 2021 со цел да се запази истиот методолошки при-
стап за сите 12 СРГ.
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МИОА во текот на 2021 година нема 
усвоено нови стратегии, закони и про-
грами од областа на реформата на 
јавната администрација. Единствено 
е усвоен Предлог-законот за измену-
вање и дополнување на Законот за 
воведување систем за управување со 
квалитетот и заедничката рамка за 
процена на работењето и давањето 
услуги во државната служба од страна 
на Собранието на Република Северна 
Македонија. Нацрт-законот претходно 
беше поставен на ЕНЕР5, каде што сите 
засегнати страни имаа можност да дадат 
свои препораки за подобрување на ква-
литетот на законот. 

Во изминатата 2021 година, во поглед 
на секторот реформа на јавната адми-
нистрација продолжи со спроведување 
на клучниот стратешки документ 
Стратегијата за реформа на јавната 
администрација 2018-2022 година6 и 
нејзиниот Акциски план7, креирање и на 
неколку нови национални стратегии, како 
и закони што веќе подолго се заглавени 
во нивната изработка. 

5 Закон за воведување систем за управување со 
квалитетот и заедничката рамка за процена на 
работењето и давањето услуги во државната 
служба, достапен на: https://bit.ly/366PLpr 

6 Стратегија за реформа на јавната 
администрација 2018-2022 година, достапна на: 
https://bit.ly/366I3f0 

7 Акциски план на стратегијата за реформа на 
јавната администрација 2018-2022 година, 
достапен на: https://bit.ly/3JlDPyl 

ДЕЛ
СЕКТОРСКИ 
ПОЛИТИКИ

1

https://bit.ly/366PLpr
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/srja_2018-2022_20022018_mk.pdf
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/srja_2018-2022_20022018_mk.pdf
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/ap_srja_2018-2022_20022018_mk.pdf
https://bit.ly/366PLpr
https://bit.ly/366I3f0
https://bit.ly/3JlDPyl
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СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМА  
НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА  
2018-2022 ГОДИНА

Изминатата 2021 година преставуваше претпоследна година од 
спроведувањето на петгодишната Стратегија за реформа на јавната 
администрација 2018-2022 година. Во текот на јуни 2021 година, 
МИОА го објави четвртиот полугодишен извештај за спроведу-
вањето на акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната 
администрација за периодот јануари - јуни 20218. Како што беше 
праксата и во претходните извештаи, нацрт-верзијата беше споде-
лена со граѓанските организации што работат на овие теми за тие 
да дадат свој придонес.

Во полугодишниот извештај за периодот јануари-јуни 2021 година 
се наведува дека од вкупно 51 активност што се дел од наведениот 
период, спроведени се само 5 активности, во тек е спроведување-
то на 22 активности, а 24 активности се задоцнети или воопшто не 
е почнато со нивна реализација. Во однос на целосниот приказ на 
имплементација на сите активности предвидени во Акцискиот план 
од февруари 2018 година до јуни 2021 година, во извештајот е даден 
приказ од 200 активности, од кои 97 се реализирани, 24 активности 
се во тек и 79 активности не се почнати во предвидениот период. 
Овие податоци укажуваат на недоволна реализација на реформите 
во секторот на реформата на јавната администрација.

Од МИОА посочуваат дека тоа се должи на ревидирањето на Акци-
скиот план на Стратегијата со кое голем дел од нереализираните 
активности од претходните години биле префрлени за оваа година, 
а човечките капацитети останале исти.

Во текот на 2022 година е предвидено да се работи на новата Стра-
тегија за наредните пет години во која се очекува да бидат вклучени 
и дел од активностите што нема да се реализираат во рамките на 
актуелната Стратегија. За новата Стратегија е предвидено да се дис-
кутира во рамките на СРГ за РЈА во текот на 2022 година.

8 Четврт полугодишен извештај за спроведување на Акцискиот план за Стратегија за 
реформа на јавната администрација 2018-2022 година: https://bit.ly/35Uwwz9 

https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/rja/nacrt_-_chetvrt_polugodishen_izveshtaj_za_srja.pdf
https://bit.ly/35Uwwz9
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НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА  
И АКЦИСКИОТ ПЛАН  
ЗА ИКТ 2021-2025 

Во текот на јуни 2021 МИОА ја објави на ЕНЕР Нацрт национал-
ната стратегија за ИКТ 2021 - 20259, каде што клучен приоритет 
е зајакнувањето на дигиталната инфраструктура на Владата преку 
основање на Дигиталната агенција, воспоставување Заеднички вла-
дин податочен центар и изградба на Националната транспортна 
оптичка мрежа. 

Националната стратегија за ИКТ 2021 - 2025 се состои од 6 столба:

 � Поврзливост и владина инфраструктура

 � Централизација и рационализирање на ИКТ и услугите 
на е-влада

 � Унапредување на дигиталните вештини на граѓаните, 
работната сила и професионалците

 � Истражување, развој и иновации

 � Заштита на податоци

 � Дигитални услуги (инспирирани од заштита на 
животната средина)

Еден месец по објавувањето на Стратегијата на ЕНЕР, на 23 јули 
2021 година, МИОА одржа отворена јавна расправа10 за нацртот на 
Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 и придружниот Акциски 
план на која присуствуваа засегнати страни, вклучително и граѓан-
ските организации.  

Нацрт националната стратегија и Нацрт акцискиот план на Нацио-
нална стратегија за ИКТ 2021-2025 сѐ уште се достапни за коменти-
рање на ЕНЕР. 

Во септември 2021 година, Министерството за информатичко 
општество и администрација по спроведениот процес за подготву-
вање на новите закони ги објави предлог-законите за вработените 
во јавниот сектор11 и за административни службеници12 за да се 

9 Нацрт националната стратегија и Нацрт акцискиот план на Национална стратегија 
за ИКТ 2021-2025 достапни на: https://bit.ly/3sD1cwN (пристапено 09.02.2022)

10 Повеќе информации за јавната расправа, достапни на: https://bit.ly/3LsqGp1 

11 Предлог-законот за вработените во јавниот сектор, достапен на: https://bit.
ly/3gBoo90  

12 Предлог-законот за административните службеници, достапен на: https://bit.
ly/34Akbjh 

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails&detalisId=27
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails&detalisId=27
https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/3485
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=60142
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=60142
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=60140
https://bit.ly/3sD1cwN
https://bit.ly/3LsqGp1
https://bit.ly/3gBoo90
https://bit.ly/3gBoo90
https://bit.ly/34Akbjh
https://bit.ly/34Akbjh
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надминат проблемите што се јавиле при имплементацијата на постој-
ните законски решенија што беа донесени пред пет години. 

Процесот на донесување на долгоочекуваниот Закон за високата 
раководна служба13 продолжи и во текот на 2021 година. Основната 
цел на Законот е да обезбеди намалување на политичките влија-
нија, како и зајакнување на капацитетите на лицата на раководните 
позиции. Во септември новиот Нацрт-закон беше поставен за комен-
тирање на ЕНЕР14.

МИОА во текот на 2020 година формира работна група за измени во 
Законот за организацијата на органите на државната управа, со 
што се очекува да се откочи процесот кој е почнат од 2018 година. 
Дел од работната група за овој закон се и претставници на ГО, но 
таа не одржа состанок во текот на 2021 година.

13 Нацрт-закон за висока раководна служба, достапен на: https://bit.ly/3ozRGYR 

14 Предлог-законот за Законот за високата раководна служба: https://bit.ly/3LE5mNF 

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&amp;subitem=view_reg_detail&amp;itemid=51541
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&amp;subitem=view_reg_detail&amp;itemid=51541
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=51541
https://bit.ly/3ozRGYR
https://bit.ly/3LE5mNF
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2.1 ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА

СРГ за реформа на јавната администра-
ција е формирана во 2015 година и отто-
гаш нема промени во документите што го 
уредуваат функционирањето на СРГ. От-
тука во текот на 2021 година немаше про-
мени во Деловникот за работа и Решени-
ето за основање, кои се клучни документи 
за уредувањето на СРГ. 

Во однос на бројот на членовите во СРГ за 
РЈА повторно нема промени во споредба 
со минатата година, вкупниот број члено-
ви изнесува 38 (државни институции x 16, 
граѓански организации x 12 и донаторска 
заедница x 10). Членовите од институци-
ите, како и имињата на донаторската за-
едница и граѓанските организации што се 
членови на оваа СРГ се наведени во анек-
сите од Деловникот за работа. Сепак, од 
МИОА потврдуваат дека во текот на 2021 
година почнале процедура за ажурирање 
членови на работна група затоа што по-
следното ажурирање било спроведено во 
2017, а оттогаш имало голем број членови 
што ги промениле своите работни пози-
ции. Испратиле прашалник до сите инсти-
туции и откако ќе ги добијат сите одгово-
ри, ќе направат ажурирање на Решението 
за основање на СРГ. 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
НА СРГ

ДЕЛ2
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Во 2021 година СРГ за реформа на јавната администрација не одр-
жа пленарен состанок и покрај тоа што во Деловникот за работа е 
наведено дека СРГ за реформа на јавната администрација треба да 
одржува најмалку четири состаноци годишно. Оттука, нема можност 
да бидат дополнително разработени другите сегменти во Деловни-
кот што се поврзани со самите состаноци. 

Потребата за измени на Деловникот за работата ја нагласуваат и 
членовите на СРГ, вклучително претставниците на институциите, 
како и претставниците на граѓанските организации. 

Претставниците на МИОА посочуваат дека е потребно целосно пре-
цизирање на надлежностите на СРГ со цел да не се совпаѓа со над-
лежностите на другите веќе постојни тела. Тука особено ги напоме-
нуваат телата што го следат спроведувањето на клучниот стратешки 
документ Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-
2022 година. 

Од друга страна, претставниците на граѓанските организации, како 
и во изминатите години, ја потенцираат потребата за поголема кон-
зистентност во работата на СРГ, која ќе биде гарантирана преку Де-
ловникот за работа. Оттука посочуваат дека е потребно Деловникот 
за работа да гарантира одржување минимум број состаноци секоја 
година, чии теми ќе бидат усогласени со сите членови на СРГ. Во-
едно ја посочуваат и потребата за вклучување на граѓанските ор-
ганизации во креирањето на процесите и документите кои се дис-
кутираат во рамки на СРГ, со цел нивниот придонес да биде далеку 
посеопфатен од моменталниот.  

Во декември 2021 година, по инцијатива на Секретаријатот за 
европски прашања (СЕП) се одржа состанок со претставници на 
сите институции што претседаваат со СРГ, на кој бил претставен и 
дискутиран новиот нацрт-деловник за работа за сите 12 СРГ. Повеќе 
информации за планираните измени во Деловникот за работа, како 
и за процесот на неговото донесување можете да прочитате во делот 
Предговор. 

Во однос на транспарентноста, продолжува потребата од пого-
лема информираност на јавноста за работата на оваа СРГ. На 
интернет-страницата на Министерство за информатичко опште-
ство и администрација не се поставени информации поврзани со 
работата на СРГ, како што се основачките документи (решение за 
основање и деловник за работа), како и соопштенијата, записниците 
и материјалите од самите с останоци.
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2.2 ГОДИШЕН ПЛАН И  
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

Секторската работна група за реформа на јавната администрација 
не изготвува годишни планови за својата работа. Од одговорите на 
барањата за пристап до информации од јавен карактер од МИОА по-
сочуваат дека програмирањето на ИПА-поддршката зависи, пред сѐ, 
од Делегацијата на Европската Унија и оттука подготвувањето и ре-
ализацијата на годишен план може да биде несоодветен, затоа што 
самата СРГ не може да предвиди дали секторот РЈА ќе биде финан-
сиран во одредена програмска година, за да може да се дефинира 
временската рамка за изготвување на документите. 

Воедно не се изготвува и усвојува ниту годишен извештај од рабо-
тење во кој би се прикажале остварувањата на секторската работна 
група за реформа на јавната администрација.

Д Е Л  2 
Ф У Н К Ц И О Н А Л Н О С Т  

Н А  С Р Г
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Д Е Л  3 
Г Р А ЃА Н С К О  

У Ч Е С Т В О

Во СРГ за реформа за јавната администрација членуваат 
дванаесет граѓански организации со статус на членови 
со што ја прават секторската работна група една од работ-
ните групи со најголема вклученост на ГО, во споредба со 
другите СРГ:

 � Фондација Отворено општество – Македонија;

 � Институт за човекови права;

 � Меѓународна фондација за изборни системи;

 � Меѓународен републикански институт; 

 � Македонско здружение на млади правници.

 � Прогрес-институт за социјална демократија; 

 � Институт за демократија „Социетас цивилис“;

 � Македонскиот центар за меѓународна 
соработка;

 � Институтот за европски политики;

 � Асоцијацијата за развојни иницијативи Зенит;

 � Фондација Метаморфозис;

 � Национален демократски институт; 15

15 Интернет-страници на ГО членови во СРГ за РЈА: Фондација Отворено 
општество – Македонија, Институтот за човекови права, Прогрес – 
Институтот за социјална демократија, Институтот за демократија 
Социетас Цивилис, Македонскиот центар за меѓународна соработка, 
Институтот за европски политики, Асоцијацијата за развојни иницијативи 
Зенит, Фондација Метаморфозис, Националниот демократски институт, 
Меѓународната фондација за изборни системи, Меѓународниот 
републикански институт, Македонското здружение на млади правници

ГРАЃАНСКО 
УЧЕСТВО

ДЕЛ3

https://fosm.mk/
https://fosm.mk/
https://www.ihr.org.mk/mk
http://www.progres.org.mk/
http://www.progres.org.mk/
https://idscs.org.mk/mk/
https://idscs.org.mk/mk/
https://mcms.mk/
https://epi.org.mk/
https://www.zenith.org.mk/
https://www.zenith.org.mk/
https://metamorphosis.org.mk/
https://www.ndi.org/central-and-eastern-europe/north-macedonia
https://www.ifes.org/north-macedonia
https://www.iri.org/country/macedonia
https://www.iri.org/country/macedonia
https://myla.org.mk/
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Сепак, претставниците на граѓанските организации во текот на 2021 
година не биле искомуницирани во однос на прашања поврзани со 
СРГ за РЈА.

Претставниците на граѓанските организации потенцираат дека 
усвојувањето на измените во Деловникот за работа ќе придонесе за 
нивна поголема вклученост во оперативната работа на СРГ. 

За издвојување е дека во септември 2021 година по иницијатива на 
МИОА граѓанските организации што се членови на СРГ беа покане-
ти да номинираат двајца претставници кои во иднина ќе присуству-
ваат на оперативните состаноци во име на граѓанското општество. 
Во заедничка координација граѓанските организации избраа двај-
ца претставници (претставник на Фондацијата Отворено општество 
– Македонија и Центарот за управување со промени и двајца заме-
ник-членови) да бидат нивни претставници на оперативните соста-
ноци на СРГ. Сепак, на единствениот оперативен состанок што се 
одржа по изборот на двајцата членови од граѓанските организации 
(4.11.2021 година) тие не беа повикани да присуствуваат. Според ин-
формациите добиени од претставниците на МИОА, станувало збор 
за неформален технички состанок и од таа причина не биле пови-
кани претставниците на граѓанските организации. Воедно посочија 
дека во иднина е предвидено граѓанските организации да бидат 
поканети да присуствуваат на оперативните состаноци, затоа што 
нивното присуство на овие состаноци е од големо значење и токму 
затоа ја покренале иницијативата.
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Д Е Л  4 
К А П А Ц И Т Е Т И  Н А  

Г Р А ЃА Н С К И Т Е  О Р Г А Н И З А Ц И И

Во текот на 2021 година граѓанските орга-
низации што се дел од СРГ за реформа на 
јавната администрација редовно продуцираа 
соопштенија, анализи, истражувања и доку-
менти за јавните политики во рамките на нив-
ните програмски и проектни активности, но 
тие не беа директно наменети за да бидат ис-
користени исклучиво во работата на сектор-
ската работна група.

На фокус-групата што се одржа со претстав-
ниците на граѓанските организации, тие ис-
такнаа дека нивната улога во СРГ за РЈА е 
многу повеќе техничка, отколку што даваат 
суштински придонес во нивната работа. От-
тука ваквиот однос на институциите што рако-
водат со СРГ за нив е многу обесхрабрувачки 
и доколку не се направат одредени промени, 
во иднина не ја гледаат својата улога во СРГ.

Сепак потенцираат дека најавените промени 
во Деловникот за работа, како и иницијатива-
та на МИОА да вклучат двајца претставници 
на граѓанските организации во оперативните 
состаноци на СРГ, отвараат можност за нив-
но поактивно вклучување во иднина. 

КАПАЦИТЕТИ  
НА ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЛ4
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Д Е Л  5
Е Ф Е К Т И  О Д  

Р А Б О Т А Т А  Н А  С Р Г

5.1 ПЛЕНАРНИ  
СОСТАНОЦИ

Според Деловникот за работа, СРГ за рефор-
ма на јавната администрација треба да одржува 
најмалку четири пленарни состаноци годишно, 
но во текот на 2021 година не одржа ниту еден 
пленарен состанок, за разлика од претходните 
две години, кога одржуваше по два состанока 
годишно. 

На 7 јули 2021 година првично беше закажан 
пленарен состанок на СРГ, на кој беше пред-
видено да се презентира Акцискиот документ 
за ИПА 2022 „ЕУ за модерна јавна админи-
страција“, но подоцна беше откажан. Според 
информациите добиени од претставниците 
на МИОА, состанокот бил откажан по барање 
на Секретаријатот за европски прашања и 
Делегацијата на Европската Унија со цел допол-
нување на Акцискиот документ за ИПА 2022 
пред да биде презентиран. Презентацијата на 
Акцискиот документ за ИПА 2022 пред претстав-
ниците на СРГ е одложен за 2022 година. 

ЕФЕКТИ ОД 
РАБОТАТА НА СРГ

ДЕЛ5
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5.2 ОПЕРАТИВНИ СОСТАНОЦИ

За потребите на Акцискиот документ за ИПА 3 одржале седум опе-
ративни состаноци. Оперативните состаноци биле одржани на 
следниве датуми: 2.2.2021; 11.3.2021; 18.3.2021; 23.3.2021; 21.5.2021; 
24.9.2021 и 4.11.2021.

На состаноците, покрај претставници на МИОА, присуствувале и 
претставници на Секретаријатот за европски политики и Делегација-
та на Европската Унија, додека претставниците на граѓанските орга-
низации не биле поканети да присуствуваат.

По иницијатива на МИОА, двајца претставници на граѓанските орга-
низации што се дел од СРГ во иднина ќе треба да присуствуваат на 
оперативните состаноци на СРГ за РЈА. Повеќе за вклучувањето на 
претставниците на граѓанските организации во оперативните соста-
ноци на СРГ прочитајте во Дел 3: Граѓанско учество. 
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Д Е Л  6
И Н С Т Р У М Е Н Т  З А  П Р Е Т П Р И С Т А П Н А 

П О М О Ш  И П А  3  ( 2 0 2 1 - 2 0 2 7 )

ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ПРЕТПРИСТАПНА 
ПОМОШ ИПА 3 
(2021 2027)

ДЕЛ6
Инструментот за претпристапна помош 
ИПА 3 се однесува на програмскиот пе-
риод 2021-2027 година. Европската коми-
сија го воведе овој инструмент со новата 
Финансиска перспектива на Европската 
Унија. ИПА 3 е воведена со усвојување-
то на Регулативата за воспоставување на 
Инструментот и Регулатива со правила и 
принципи за спроведување на ИПА 316 од 
страна на Европската Унија, кои се поврзу-
ваат со други фондови, програми и инстру-
менти на Унијата, а првенствено со Инстру-
ментот за соседство, развој и меѓународна 
соработка17. 

Според структурата, ИПА 3 е поделена на 
5 прозорци, а секој прозорец се состои од 
тематски приоритети:

1. Владеење на правото, 
фундаментални права и 
демократија;

2. Добро владеење, усогласување на 
законодавството, добрососедски 
односи и стратешка комуникација;

16 Regulation of the European Parliament and of the 
Council establishing the Instrument for Pre-accession 
Assistance (IPA III) COM/2018/465 final

17 Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument (NDICI)
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3. Зелена агенда и одржлива поврзаност;

4. Конкурентност и инклузивен раст;

5. Територијална и прекугранична соработка.

Повеќе информации за програмирањето на ИПА 3 (2021-2027) може 
да прочитате во извештајот ИПА - хоризонтално прашање.

6.1 ПРОГРАМИРАЊЕТО НА ИПА 3 (2021-2027) 
ВО РАМКИТЕ НА СЕКТОРОТ РЕФОРМА НА 
ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Средствата од ИПА 3 предвидени за секторот реформа на јавната 
администрација се дел од ПРОЗОРЕЦ 2. Добро владеење, усогласу-
вање на законодавството, добрососедски односи и стратегиска ко-
муникација, Тематски приоритет 2: Добро владеење. За 2022 година 
е програмиран Акцискиот документ „ЕУ за модерна јавна админи-
страција“, за кој е предвиден буџет од вкупно 18 милиони, кој целос-
но треба да биде финансиран од ИПА 3. Според информациите до-
биени од претставниците на МИОА, Акцискиот документ за ИПА 2022 
сѐ уште не е финален и е предвидено да се дискутира во рамките на 
СРГ во текот на 2022 година.

file:///C:\Users\38970\Downloads\à


37

Т А Б Е Л А  1 : 
Програмирањето на ИПА 3 (2021-2027) за секторот 
реформа на јавна администрација

ПРОЗОРЕЦ 2:  
ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ, УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО, 
ДОБРОСОСЕДСКИ ОДНОСИ И СТРАТЕГИСКА КОМУНИКАЦИЈА

Тематски приоритет 2: Добро владеење

Период за спроведување: 2022 година 

Акција Проценет 
вкупен 
буџет

(милиони 
евра)

Баран 
придонес 

од ИПА
(милиони 

евра)

План/аранжмани за 
имплементација

ЕУ за модерна 
јавна 
администрација

18,0 18,0 Предвидено е 
акцијата да се 
спроведува преку 
директно управување. 
Имплементацијата 
вклучува (1) 
интервенција за 
буџетска поддршка 
на секторот со 
дополнителна помош 
и (2) интервенција 
заснована на проекти, 
која вклучува набавки 
(договори за услуги и 
набавки) и грантови 
(твининг). Акцискиот 
документ е подготвен 
и поднесен во 
ноември 2021 година 
до службите на 
Европската комисија.

Д Е Л  6
И Н С Т Р У М Е Н Т  З А  П Р Е Т П Р И С Т А П Н А 

П О М О Ш  И П А  3  ( 2 0 2 1 - 2 0 2 7 )

https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
https://bit.ly/3uFNMT1
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Т А Б Е Л А  2 
Акциски документ (2022) ЕУ за модерна јавна администрација

АКЦИСКИ ДОКУМЕНТ (2022)  
ЕУ ЗА МОДЕРНА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Очекуван исход Придонес 
на ЕУ 

(износ во евра)

Индикативен 
придонес од 
трета страна

Буџетска поддршка 14,000,000

1. Подобрена употреба на 
статистичките и финансиските 
податоци во креирањето реформи 
во политиките и обезбедена 
економска стабилност

2,500,000 0

2. Подобрена ефективност 
и ефикасност на јавната 
администрација на Северна 
Македонија

1,500,000 0

Вкупно 18,000,000 0

Новитет во ИПА 3 претставува тоа што сите проекти ќе се управуваат 
централизирано, односно договорна страна во сите проекти ќе биде 
Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македо-
нија. Од овие причини, Делегацијата на Европската Унија во Репу-
блика Северна Македонија заедно со и НИПАК изработуваат При-
рачник со цел полесно спроведување на овие активности од страна 
на институциите. 

Отвореноста на податоците за статусот на реализација на активно-
стите во рамките на ИПА 3 е од исклучително значење за редовно 
следење и поголема вклученост на сите заинтересирани страни. От-
тука МИОА и сите други институции што се вклучени во реализација 
на активностите поврзани со ИПА 3 во текот на 2021 година назначи-
ле лице што ќе биде одговорно за ажурирање на ПАФ-индикаторите 
на веб-страница што ќе биде специјализирана за таа намена. Сепак, 
и покрај тоа што дел од активностите од ИПА 3 се почнати, веб-стра-
ницата сѐ уште не е активна.
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I I . Д Е Л 
ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА  

ПОМОШ ИПА II (2014-2020)
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Интегрирањето на родовата перспектива 
претставува процес на проценка на им-
пликациите по жените и мажите на секое 
планирано дејство, вклучително и на за-
конодавството, политиките и програмите, 
во секоја област и на секое ниво.18 При-
тоа, крајната цел е да се постигне родова 
еднаквост. Во националното законодав-
ство на Република Северна Македонија, 
вклучувањето на родовата перспектива е 
дефинирано со Законот за еднакви мож-
ности на жените и мажите19 и претставува 
обврска на сите државни органи и инсти-
туции. Пропуштањето да се инкорпорира 
родовата перспектива подразбира но-
сење родово неутрални или родово сле-
пи политики, кои не успеваат да ги адре-
сираат постојните нееднаквости и може 
да придонесат за продлабочување на ро-
довите јазови.

18 European Institute for Gender Equality (EIGE), 
Glossary and Thesaurus, A-Z Index. Достапно 
на: https://eige.europa.eu/thesaurus/
terms/1185?lang=mk 

19 Закон за еднакви можности на мажите и жените. 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
6/12, 30/13, 166/14, 150/15 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 53/21. Член 
4, став 1, точка 10.

РОДОВА 
ПЕРСПЕКТИВА 
ВО СЕКТОРСКИТЕ 
РАБОТНИ ГРУПИ

ДЕЛ

Д Е Л  7
Р О Д О В А  П Е Р С П Е К Т И В А  В О 

С Е К Т О Р С К И Т Е  Р А Б О Т Н И  Г Р У П И

7

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185?lang=mk
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185?lang=mk
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Родовата еднаквост е една од темелните вредности на Европската 
Унија (ЕУ).20 Истовремено, зачленувањето во ЕУ е условено со почи-
тување и промовирање на овие основни европски вредности.21 Во 
Инструментот за претпристапна помош 2021-2027 (ИПА 3) предви-
дено е дека имплементацијата на ИПА 3 треба да биде водена од 
принципите на родова еднаквост и зајакнување на правата на жени-
те и девојчињата22, во линија со и во насока на исполнување на ми-
нималните стандарди утврдени со новиот План за акција за родовата 
еднаквост на ЕУ 2021-2025 (ГАП 3) насловен „Амбициозна агенда за 
родова еднаквост и зајакнување на жените во надворешната поли-
тика на ЕУ“23. ГАП 3 се состои од пет столба на акција, а во рамките 
на третиот столб предвидени се активности во шест тематски обла-
сти.24 Во рамките на ГАП 3 рефлектирани се и целите на Страте-
гијата за родова еднаквост на ЕУ 2020-2025.25 Понатаму, во ИПА 3, 
родовата еднаквост е вклучена како една од специфичните цели, но 
и како тематски приоритет за поддршка.26 Притоа, потенцирано е 
дека родовата еднаквост е хоризонтална тема, која треба да биде 
соодветно рефлектирана и интегрирана во целокупниот процес на 
имплементација.27 Целите на претпристапната помош поставени во 
тематскиот приоритет посветен на родовата еднаквост во ИПА 3 це-
лосно кореспондираат со шесте тематски области предвидени со 
ГАП 3, што дополнително укажува на потребата од поврзување на 
овие два документа. Оттука, работата на секторските работни групи, 
како форум за меѓуресорска соработка со надлежности поврзани 

20 Consolidated Version of the Treaty on European Union. Член 2. Достапно на: https://
bit.ly/3s4gjyR 

21 Ibid. Член 49, став 1.

22 Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 
15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance 
(IPA III). Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en 

23 EU Gender Action Plan (GAP) III – An Ambitious Agenda for Gender Equality and 
Women’s Empowerment in EU External Action. Достапно на: https://ec.europa.eu/
international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf 

24 Ibid. Во ГАП 3 се предвидени активности поделени во следните шест тематски 
области: ослободување од сите форми на родово базирано насилство, 
унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје и права, зајакнување 
на економските и социјалните права и зајакнување на девојчињата и жените, 
унапредување и еднакво политичко учество и лидерство, интегрирање на агендата 
за жени, мир и безбедност и предизвици и можности за зелена транзиција и 
дигитализација.

25 A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025. Достапно на: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152 

26 Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 
15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance 
(IPA III). Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en

27 Ibid.

https://bit.ly/3s4gjyR
https://bit.ly/3s4gjyR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529&qid=1643627286827&from=en
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со формулирање и имплементација на националните политики и ко-
ординација за програмирање, следење и евалуација на странската 
помош, треба да биде водена од и усогласена со ГАП 3. Конечно, 
неопходно е да се има предвид заложбата на ЕУ до 2025 година, нај-
малку 85% од сите нови надворешни програми и проекти да ја имаат 
родовата еднаквост како значајна или основна цел.28 

Значаен елемент на дефиницијата на секторскиот пристап кон ин-
тегрирањето на родовата перспектива е и градењето и јакнењето на 
техничките компетенции на сите вклучени во спроведувањето на сек-
торските политики.29 Оттука, особено значајно е и развивањето на 
капацитетите во оваа насока, како на креаторите на политики така и 
на лицата вклучени во нивното спроведување. 

Повеќе информации за родовата поставеност во СРГ може да 
прочитате во Извештајот во сенка за родовата перспектива во 
секторските работни групи.

7.1 РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА  
ВО СРГ ЗА РЕФОРМА НА  
ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Секторската работна група за реформа на јавната администрација 
не одржала пленарни состаноци во текот на 2021 година, па, од овој 
аспект, не би можело да се оценува ниту вклучувањето на родова-
та перспектива. Не постојат информации дека координатор(к)ите за 
еднакви можности или нивните заменици, надворешни експерти или 
граѓански организации што работат на унапредување на родовата 
еднаквост биле вклучени во работата на оваа секторска работна 
група изминатата година. Образложението на Министерството за 
информатичко општество и администрација (МИОА) е дека при из-
работката на документите и утврдувањето на приоритетите за овој 
сектор, поради начинот на спроведување на поддршката, помеѓу 
Секретаријатот за европски прашања (СЕП), МИОА и ДЕУ било до-
говорено да се утврдат што помалку индикатори и таргети, со што е 
можно поголем опфат и хоризонтален карактер. Од таа причина од 
МИОА посочуваат дека учеството на другите членови на секторската 
работна група било ограничено.

28 EU Gender Action Plan (GAP) III – An Ambitious Agenda for Gender Equality and 
Women’s Empowerment in EU External Action. Достапно на: https://ec.europa.eu/
international-partnerships/system/files/join_2020_17_en_final.pdf

29 EIGE, Glossary and Thesaurus, A-Z Index. Достапно на: https://eige.europa.eu/
thesaurus/terms/1359?lang=mk 

Д Е Л  7
Р О Д О В А  П Е Р С П Е К Т И В А  В О 
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Во текот на 2021 година, при креирањето политики во секторот, 
МИОА нема изработено и употребено родови анализи. По однос на 
одржани обуки за родово сензитивно работење, МИОА ги посочу-
ваат обуките за родова еднаквост на електронската платформа за 
управување со учење. Значајно е да се нотира дека од МИОА на-
поменуваат оти овие обуки се внесени во платформата како задол-
жителни за администрацијата, по иницијатива и во согласност со 
стратешките приоритети на Министерството за труд и социјална по-
литика. Малата посетеност на обуките во 2021 година од МИОА сме-
таат дека се должи на тоа што платформата за е-учење во текот на 
изминатата година не функционирала поради формални постапки 
за јавна набавка.

Оваа секторска работна група изработила акциски документ за ИПА 
3, кој сè уште не е финален и не беше споделен. Во акцискиот до-
кумент, родовата еднаквост е идентификувана како значајна цел на 
поддршката.
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ФИНАЛНИ ЗАКЛУЧОЦИ  
И ПРЕПОРАКИ

1. По објавата на нашиот Втор мониторинг-извештај за 
работата на СРГ за реформа на јавната администрација, 
МИОА почнале со изработка на работен план, кои треба 
да ги содржи сите потребни активности за спроведување 
на препораките што се содржани во извештајот. Сепак сѐ 
уште нема информација до каде е статусот за креирање 
на планот и кога е предвидено да се почне со негова 
реализација. 

Претставниците на граѓанските организации се полноправни 
членови на СРГ за реформа на јавната администрација, 
но нивната улога е сѐ уште нецелосно дефинирана во 
процесот на подигнување на капацитетите на СРГ, како и 
во подобрувањето на нејзината ефикасност. Позитивен 
напредок во учеството на граѓанските организации е 
иницијативата на МИОА двајца претставници на граѓанските 
организации што се членови на СРГ да присуствуваат на 
оперативните состаноци во име на граѓанското општество, 
но треба да се следи како оваа мерка ќе се применува во 
иднина. 

2. СРГ за реформа на јавна администрација не изработи 
Годишен план за 2021 година, како што беше праксата и 
во изминатите години. Работењето без однапред одредена 
динамика и без реални индикатори преку кои ќе се мери 
перформансот на самата работна група, отвара многу 
можности за нецелосно искористување на капацитетите 
на СРГ. Потребно е да се креираат Годишен план во 
првиот квартал од годината, во кој ќе се одредат темите 
за пленарните состаноци, како и распоред за пленарните 
и оперативните состаноци. Во изработката на Годишниот 
план потребно е да бидат вклучени сите членови на СРГ. 

3. Да се зголеми транспарентноста на секторската 
работна група. На интернет-страницата на Министерството 
за информатичко општество да се постават основните 
информации за СРГ, како што се документите за основање, 
Деловникот за работа, како и информациите за одржаните 
состаноци и донесените одлуки и решенија.  

Ф И Н А Л Н И  З А К Л У Ч О Ц И  
И  П Р Е П О Р А К И
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КОРИСТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 ¡ Извештај на Европската комисија за напредокот на Северна 
Македонија за 2021 година

 ¡ Стратегијата за реформа на јавна администрација 2018-
2022 година 

 ¡ Акциски план на стратегијата за реформа на јавната 
администрација 2018 -2022 (ревизија 2019)

 ¡ Полугодишен извештај за спроведување на Акцискиот план 
на СРЈА за јануари-јуни 2021

 ¡ Годишен извештај за спроведување на Акцискиот план на 
СРЈА за 2020

 ¡ Систематизација на работни места на Министерството за 
информатичко општество и администрација 

 ¡ Нацрт-индикатори за проценка на перформансите (PAF Indi-
cators) на СРГ за РЈА

 ¡ Националната програма за усвојување на правото на 
Европската Унија (НПАА) 2021-2025

 ¡ Одговори на доставени прашања врз основа на барање за 
слободен пристап до информации од јавен карактер

 ¡ Транскрипт од интервјуто со претставник на државните 
институции членови на СРГ за РЈА

 ¡ Транскрипт од фокус-групата со претставниците на ГО кои 
се членови на СРГ за РЈА

 ¡ Увид во електронска комуникација со членовите на 
секторската работна група

 ¡ Деловникот за работа на Секторската работна група за РЈА

 ¡ Стратешки одговори за ПРОЗОРЕЦ 1: ВЛАДЕЕЊЕ НА 
ПРАВОТО, ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА

 ¡ Стратешки одговори за ПРОЗОРЕЦ 2: ДОБРО 
ВЛАДЕЕЊЕ, УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО, 
ДОБРОСОСЕДСКИ ОДНОСИ И СТРАТЕГИСКА 
КОМУНИКАЦИЈА

 ¡ Стратешки одговори за ПРОЗОРЕЦ 3: ЗЕЛЕНА АГЕНДА И 
ОДРЖЛИВА ПОВРЗАНОСТ

 ¡ Акциско фише - ЕУ за модерна администрација, 2021 година
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