
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
Во текот на 2021 година немаше
промени во Деловникот за работа и
Решението за основање, кои се клучни
документи за уредувањето на СРГ.
Потребата за измени на Деловникот за работа ја нагласуваат и членовите на СРГ, 
вклучително претставниците на институциите, како и претставниците на граѓанските 
организации. На веб страницата на МИОА не се поставени информации поврзани со 
работата на СРГ.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 12 претставници на ГО (28% од вкупниот број членови), во улога на членови. 
По иницијатива на МИОА две граѓански организации што се членови на СРГ, во иднина ќе 
присуствуваат на оперативните состаноци на СРГ како претставници на граѓанското 
општество.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Улога на граѓанските организации во СРГ за РЈА е многу повеќе техничка, отколку што 
даваат суштински придонес во нивната работа. Оттука претставниците на ГО посочуваат 
дека ваквиот пристап е многу обесхрабрувачки и доколку не се направат одредени 
промени, во иднина не ја гледаат својата улога во СРГ.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Во текот на 2021 не одржа ниту еден пленарен состанок. На 7 јули 2021 година првично 
беше закажан пленарен состанок на СРГ, но истиот беше откажан. За потребите на 
Акцискиот документ за ИПА 3 се одржале седум оперативни состаноци. 

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО 
СЕКТОРОТ РЕФОРМА НА ЈАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЈА ВО ТЕКОТ
НА 2021 ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА
ГРУПА ЗА РЈА

2019
1 x состанок:

18.11.2019 

2020
2 x состанока:

30.06.2020
27.11.2020

2021
Не се одржани

пленарни состаноци



истражување во акција

КЛУЧНИ СЕКТОРСКИ
ПОЛИТИКИ

Изминатата 2021 година преставуваше претпоследна година од спроведувањето на петгодишната 
Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година и нејзиниот Акциски план. Во 
текот на јуни 2021 година, МИОА го објави четвртиот полугодишен извештај за спроведувањето на 
акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација за периодот јануари - јуни 
2021. 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.

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на 
визуелизацијата е единствена одговорност на Фондацијата Отворено општество - Македонија, Центар за 
европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не 
нужно ги одразува ставовите на Европската Унија. 

МИОА во текот на 2021 година
нема усвоено нови стратегии, закони и 

програми од областа на РЈА. Единствено
е усвоен Предлог-законот за изменување и 

дополнување на Законот за воведување 
систем за управување со квалитетот и 

заедничката рамка за процена на 
работењето и давањето услуги во 

државната служба.

Во јуни 2021 МИОА ја објави на ЕНЕР Нацрт националната стратегија за ИКТ 2021 - 2025, 
каде што клучен приоритет е зајакнувањето на дигиталната инфраструктура на Владата 
преку основање на Дигиталната агенција, воспоставување Заеднички владин податочен 
центар и изградба на Националната транспортна оптичка мрежа.

Во септември 2021 година, МИОА по спроведениот процес за подготвување на новите 
закони ги објави предлог-законите за вработените во јавниот сектор и за 
административни службеници за да се надминат проблемите што се јавиле при 
имплементацијата на постојните законски решенија што беа донесени пред пет години.

Процесот на донесување на долгоочекуваниот Закон за високата раководна 
служба продолжи и во текот на 2021 година. Основната цел на  Законот е да 
обезбеди намалување на политичките влијанија, како и зајакнување на 
капацитетите на лицата на раководните позиции. Во септември новиот 
Нацрт-закон беше поставен за коментирање на ЕНЕР.
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