
Прв квартален извештај од мониторинг над 
спроведување на Препораките од извештајот 

за ранливост од корупција при 
вработувањата

Скопје, 11.02.2021

Проект: Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и 
клиентелизам“

*Овој проект е финансиски поддржан со грант од амбасадата на кралството Холандија



Резиме на 
проектот

Во периодот од јуни 2019 година до декември 2020 
година, Транспаренси Интернешнл-Македонија го 
спроведуваше проектот: „Проценка на ранливост 
од корупција во политиките и постапките за 
вработување, со посебен фокус на непотизам, 
кронизам и клиентелизам“, финансиски поддржан 
од Амбасадата на Кралството Холандија.

Во рамките на проектот беше подготвен 
финален извештај во кој се дадени 40 
препораки, со наведени 147 активности 
кои треба да се преземат заради
доследно спроведување на препораките.

Во периодот од октомври до декември 2020 година 
согласно методологијата, спроведен е мониторинг 
над спроведување на препораките. Целта на овој
мониторинг е да се воспостави континуитет во 
следење на спроведување на препораките, да се 
согледа на кој начин надлежните институции ги
прифатија наодите во Извештајот и кои мерки и 
активности се преземаат од институциите.



Резиме на имплементираност на 
препораките

Целосна
0%

Делумна
47%

Неспроведена
53%

Ниво на имплементација на препораките

Целосна

Делумна

Неспроведена



Имплементација на препораките од првата група: 
Препораки за постапки за пополнување на работни места, преку постапка за 

вработување, постапка за унапредување и мобилност на вработените во 
јавниот сектор

0%

74%

26%

Мониторинг на имплементација на препораките, прва група: Препораки за постапки за 
пополнување на работни места, преку постапка за вработување, постапка за унапредување и 

мобилност на вработените во јавниот сектор

Целосна

Делумна

Неспроведена



Имплементација на препораките од втората група: 
Стручност и компетентност на кадрите во јавната администрација

Целосна
0%

Делумна
25%

Неспроведена
75%

Мониторинг на имплементација на препораките, втора група: Стручност и компетентност на 
кадрите во јавната администрација

Целосна

Делумна

Неспроведена



Имплементација на препораките од третата група: 
Препораки за избор и именување на Директори и членови на 

управни и надзорни одбори

Целосна
0%

Делумна
50%

Неспроведена
50%

Мониторинг на имплементација на препораките, трета група: Препораки за избор и 
именување на Директори и членови на управни и надзорни одбори

Целосна

Делумна

Неспроведена



Имплементација на препораките од четвртата група: 
Контролни механизми

Целосна
0% Делумна

15%

Неспроведена
85%

Мониторинг на имплементација на препораките, четврта група: Контролни 
механизми

Целосна

Делумна

Неспроведена



Резиме на 
спроведени 
препораки

Од вкупниот број на препораки 47% се спроведени
делумно, додека 53% не се спроведени.

Највисоко ниво на почеток на спроведување на
препораките е застапено кај препораките во првата
група, од кои во првиот квартал делумно реализацијата
започнала кај 74%.

Во втората група делумно започнало спроведувањето на
25% од препораките додека 75% не се спроведени; во
третата група спроведувањето започнало кај 50% од
препораките, а 50 % останале неспроведени, додека во
четвртата група на препораки нивото на спроведеност е
најниско, со 85% на препораки кои не се спроведени и
15% кои се делумно спроведени.



Методологија 
на следење 

на 
спроведување 

на 
препораките

Соопштенијата од Службен весник на Р. С. Македонија - со цел да го
следиме донесувањето на новите закони, но и измената и дополнувањата на
постоечките закони.

Соопштенија и документи објавени на веб страната на Електронски
национален регистар на прописи на Р. С. Македонија (ЕНЕР) – со цел да ги
следиме новините кои се предлагаат во однос на легислативните решенија.

Огласи за вработувања во јавната администрација објавени на веб страната
на Агенција за администрација (АА) – со цел да се согледа бројот на
вработувањата во јавниот сектор, условите кои се бараат од кандидатите и
платите кои се предвидуваат за соодветни работни места.

Соопштенија објавувани од страната на Министерството за информатичко
општество и администрација (МИОА) – со цел да се следат најновите
случувања во клучната институција надлежна за човечките ресурси во јавниот
сектор и активностите кои се предлагаат и преземаат.

Соопштенија и одлуки објавени на веб страната на Владата на Р. С.
Македонија – за да се согледа дали постои политичката волја за
спроведување на препораките, координацијата и соработката помеѓу
институциите и мерките и активностите кои се предлагаат и преземаат.



Оценка на спроведувањето на 
препораките

Во однос на првата група 
препораки (вкупно 19 препораки) 

кои се однесуваат на 
унапредување на постапките за 

пополнување на работните места 
преку вработување, унапредување 

и мобилност, во текот на 
тримесечното набљудување може 
да констатираме дека ниту една 
од препораките не се целосно 

реализирани, при тоа дел воопшто 
не се реазлизирани, а за дел се 

преземени одредени активности. 

Ова се должи пред се на тоа што 
во овој период не се извршени 

измени и дополнувања на 
важечките закони кои се 

однесуваат на постапките за 
пополнување на работните места 
во јавниот сектор, а тоа се Законот 
за административни службеници и 
Законот за вработените во јавниот 

сектор, а всушност од нивното 
донесување зависи исполнување 

на овие препораки.

Во однос на препораките кои се 
однесуваат на стручност и 

компетентност на кадрите во 
јавната администрација (вкупно 4), 

констатираме дека во однос на 
препораката која се однесува на 

усогласување на видот на 
образованието кое се бара да го 

поседува кандидатот за 
вработување во јавниот сектор и 

целите на работното место на кое 
се вработува, повторно во дел од 

огласите се наведува или 
несоодветно образование или се 

наведува преширока 
образование.



Оценка на спроведувањето на 
препораките

 Во однос на третата група препораки (вкупно 4) кои се однесуваат на избор и
именување на Директори и членови на управни и надзорни одбори, констатираме
дека во однос на потребата од измена и дополнување на Законот за установи и
Законот за јавни претпријатија, се уште истите не се ставени на веб страната на
Електронски национален регистар на прописи на Р. С. Македонија.

 Во однос на четвртата група на препораки кои се однесуваат на контролните
механизми (вкупно 13), во однос на препораката која се однесува на
усогласување на легислативата, односно усогласување на одредени одредби кои
се заеднички во повеќе закони како што се на пример одредбите кои се
однесуваат на инспекциски надзор може да констатираме дека во одредени
закони воочивме усогласување. На пример, Законот за изменување на Законот за
домување, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на
седницата одржана на 16 декември 2020 година, во „Член 2 Членот 117 се менува
и гласи: „Овластен инспектор за домување може да биде лице кое ги исполнува
условите за инспектор согласно со Законот за инспекциски надзор“.



Анализа на наодите
Од анализата на прописите објавен во Службен весник на Р. С. Македонија

 Препораките кои се однесуваат на донесување на нови законски решенија, како што се на
пример Законот за плати на вработените во јавниот сектор или закон со кој би се регулирала
постапката за избор на функционери не е спроведена. Не се донесени ниту измени и
дополнување на дел од предложените закони во препораките како што се Законот за
административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за јавни
претпријатија, Законот за јавни установи и др. Сепак, сметаме и дека е рано да очекуваме
законите да бидат донесени, затоа што станува збор за подолготраен процес.

 Она што сакаме да го истакнеме дека сепак во Програмата за работа на Владата на РСМ е
наведено дека се планира донесување на нов Закон за плати за вработените во јавниот
сектор и тоа уше од првата година на мандатот.

 Од анализата на податоците објавени на Електронски национален регистар на прописи на
Република Северна Македонија, констатираме дека на ЕНЕР веќе се објавени соопштенија за
почеток за изготвување на предлог Закон за вработените во јавниот сектор и за почеток за
изготвување на предлог Закон за административните службеници. Исто така воочивме и дека
во 2019 година бил објавен и Нацрт – Закон за висока раководна служба, но подоцна од
соопштенијата на МИОА констатираме дека истиот е повлечен.

 Она што е новина е донесувањето на Закон за преземање на административни службеници
вработени преку К-5 програма, во министерството за политички систем и односи меѓу
заедниците. Со овој Закон се уредува постапката за мобилност преку преземање на
нераспоредените административни службеници од Министерството за политички систем и
односи меѓу заедниците, вработени преку програмата за соодветна и правична застапеност.



Анализа на наодите Од анализата на податоците 
објавени на веб страната на Агенција за 

администрација, во периодот од октомври до 
декември

Констатираме дека во овој период на мониторирање е зголемен бројот на
објавување на огласи, но не можеме да заклучиме дека има зголемување на
број на вработувања затоа што во период од март до септември 2020 година
не се објавуваа огласи заради периодот на спроведување на избори, во кој
период постапките за вработување преку јавен оглас се ставаат во мирување.

Од анализата на објавените огласи повторно констатираме дека за одредени
работни места во некои од огласите во делот на посебни услови за
вработување кој се однесува на видот на образование, повторно се наведува
вид на образование кое не соодветно со работното место.

Исто така, од анализа на огласите во делот кој се однесува на висина на
платата за соодветното работно место, постои голема разлика во однос на
висината на платата за вработените во општината и министерствата, во однос
на вработените во регулаторните тела, самостојните органи и јавните
претпријатија каде висината на платата за исто звање е повисока.



Анализа на наоди Од анализата на 
соопштенијата објавени на веб страната на 

МИОА

 Констатираме дека од страна на МИОА се преземаат некои
активности кои се однесуваат на исполнување на препораките
наведени во Финалниот извештај од проектот, како што е на пример
спроведување на ИПА Проектот „Поддршка за државната
реорганизација“. Исто така, констатираме и дека е одржан состанок
на Советот за реформа на јавна администрација на кој е дискутирано
и за организација на управата, но и за човечките ресурси, пред се за
статусот на секретарите во институциите.

 Во декември 2020 е одржана седница на Советот за реформа на
јавната администрација (Совет за РЈА). При тоа, на оваа седница се
презентирани клучните постигнувања на ИПА 2 Проектот „Поддршка на
државната реорганизација“, финансиран од страна на Европската
Унија.

 Во октомври 2020 година е одржан состанок на специјалната група за
реформата на јавната администрација(СГ-РЈА).



Анализа на податоците објавени на веб 
страната на Владата на Р.С. Македонија

 Од август 2020 година во Владата е наименуван Вицепремиер за
борба против корупција, одржлив развој и човечки ресурси.

 Најавено е дека за директорите на институции кои Владата ги
именува и за членовите на надзорните и управните одбори ќе биде
објавен конкурс, а тие ќе треба да поднесат мотивационо писмо и
програма за работа за да може на крајот на нивниот мандат да се
оцени што е сработено.

 Усвоен е Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и
носителите на јавни функции именувани од страна на Владата.



Заклучок
 Во однос на преземање на мерки кои се предложени во препораките може да констатираме дека 

веднаш од објавувањето на извештајот од Проектот и објавувањето на препораките се забележува 
постоење на политичка волја за спроведување на истите. 

 И покрај тоа што постои политичка волја за остварување на препораките, се уште не постојат 
конкретни видливи резултати. Факт е дека реформите во јавната администрација се долг процес кој 
зависи од бројни фактори, но факт е и дека само квалитетна јавна администрација, во која 
вработените и функционерите се избираат на транспарентен начин, без можност за влијание на 
непотизмот, клиентелизмот и кронизмот може да даде видливи резултати. 

 Како индикатори за почнатите активности се сметаат донесениот  Етички кодекс за функционерите, 
објавување на почетокот за изготвување на нов Закон за вработените во јавниот сектор и нов Закон 
за административни службеници, како и одржаната седница на Советот за реформи во јавната 
администрација на која е донесен заклучок за засилено спроведување на проект за 
реорганизација на администрација.

 Нивото на спроведување на препораките сеуште е многу ниско, што е очекувано со оглед на 
краткиот временски период. Сепак, нотирани се се веќе презементе претходни активности, од типот 
на состаноци, координација и предлагање на мерки за начинот на реализација.



Препорака 
Надлежните институции треба да продолжат и да се заложат заедно и 
координирано да работат на делотворно спроведување на препораките и во 
координирано следење на нивното спроведување. 

Надлежните институции треба да продолжат и да се заложат заедно и 
координирано да работат на делотворно спроведување на препораките и во 
координирано следење на нивното спроведување. 

Во таа насока можат да се создадат работни групи за изнаоѓање на   
решенија за спроведување на препораките, кои директно и непосредно ќе 
се преземаат од страна на надлежни чинители, а со тоа и ќе се одразат на 
квалитетот на работата на јавните органи во сферата на анализираните 
области. 

Во таа насока можат да се создадат работни групи за изнаоѓање на   
решенија за спроведување на препораките, кои директно и непосредно ќе 
се преземаат од страна на надлежни чинители, а со тоа и ќе се одразат на 
квалитетот на работата на јавните органи во сферата на анализираните 
области. 

На тој начин исто така ќе се обезбеди поголемо разбирање за очекуваните 
промени и организиран пристап во спроведување на препораките, што ќе 
создаде услови за подобрување на состојбите во сферата на 
вработувањата.

На тој начин исто така ќе се обезбеди поголемо разбирање за очекуваните 
промени и организиран пристап во спроведување на препораките, што ќе 
создаде услови за подобрување на состојбите во сферата на 
вработувањата.

Тоа како краен краен ефект може да придонесе кон создавање на 
ефикасни и ефективни јавни органи и зајакнување на  
професионализацијата и интегритетот на административните службеници, 
што директно се очекува да влијае и на намалување на можноста од 
корумптивни влијанија во постапките за пополнување на работните места.

Тоа како краен краен ефект може да придонесе кон создавање на 
ефикасни и ефективни јавни органи и зајакнување на  
професионализацијата и интегритетот на административните службеници, 
што директно се очекува да влијае и на намалување на можноста од 
корумптивни влијанија во постапките за пополнување на работните места.

Во насока на натамошно организирано и ефективно следење на 
спроведувањето на овие препораки надлежните институции треба да се 
задолжат навреме да ја известуваат ДКСК за преземените дејствија кои се 
поврзани со препораките и активностите. 

Во насока на натамошно организирано и ефективно следење на 
спроведувањето на овие препораки надлежните институции треба да се 
задолжат навреме да ја известуваат ДКСК за преземените дејствија кои се 
поврзани со препораките и активностите. 



Ви
благодариме

на вниманието


