- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА -

ЗАПИСНИК
од
ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РЕФОРМА ВО
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
одржана на 20.11.2018, во 11:00h
ПРИСУТНИ

Зоран Заев (ВРМ), Дамјан Манчевски (МИОА),Хазби Лика (ССРД), Бујар
Османи (СЕП), Мила Царовска (МТСП), Драган Тевдовски (МФ), Драги
Рашковски (ГС ВРМ), Сухејл Фазлиу (МЛ), Роберт Поповски (МбРКОТ),
Спасе Глигоров (АА), Лила Пејчиновска Миладиновска (СЗ), Петре
Шилегов (ЗЕЛС), Александар Бајдевски (МИОА), Билјана Николовска
Жагар (МИОА), Кристина Димовска (МИОА), Љупка Цветкова (КПВРМ),
Крис Хеншоу (NDI), Ана Ангеловска (NDI) и Слаѓана Маријановиќ
Пановска (NDI)

ПРЕТСЕДАВАЧ

Зоран Заев, претседател на Влада на Република Северна Македонија

ЗАПИСНИЧАР

Есма Адиловиќ Фазлиќ (МИОА)

ПРЕДЛОГ - ДНЕВЕН РЕД
1.

Усвојување на предлог- дневен ред

2. Усвојување на Записникот од третата седница на Советот за реформа на јавната
администрација, одржана на ден 10.09.2018 година.
3. Презентација на публикацијата „Предизвици и преопораки за подобрување на
законодавниот процес“ – Национален демократски институт
4. Разгледување на Првиот полугодишен извештај за 2018 година од Акцискиот план
на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 – 2022 година и
дискусија
a. Предлози и препораки добиени од Секретаријатот за РЈА
b. Предлози и препораки добиени од граѓанскиот сектор
5. Разно (прашања и предлози)
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- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА Четвртата седница на Советот за реформа на јавната администрација (Совет за РЈА)
започна со воведено обраќање од страна на претседавачот на Советот Претседателот на Владата на Република Северна Македонија (ПВРСМ) Зоран Заев.
ПВРСМ Заев ја потенцираше важноста на процесот за реформа на јавната
администрација, истакнувајќи дека и предвиденото покачување на платите на
вработените во јавната администрација е дел од тие реформи. Притоа ПВРСМ Заев
истакна дека е потребен јасен фокус за тоа каде се движи реформата, што е целта,
односно што ќе се случува во јавната администрација во наредниот период, а од
особена важност е граѓаните да бидат запознаени со сите детали од овој процес.
Реформите во администрацијата мора да се спроведуваат на храбар и достоинствен
начин, сѐ со цел да имаме продуктивна и поефикасна јавна администрација за сите
граѓани“.
По обраќањето, ПВРСМ Заев ги повика членовите на Советот за РЈА да ги изнесат
своите забелешки по предлог – дневниот ред. Бидејќи немаше забелешки, дневниот
ред беше усвоен.
ПВРСМ Заев отвори расправа по втората точка од дневниот ред ПредлогЗаписникот од третата седница на Советот за РЈА оддржана на 10.09.2018 година.
Бидејќи членовите немаа забелешки, Предлог-записникот беше усвоен.
По точката 3 од дневниот ред Презентација на публикација „Предизвици и

преопораки за подобрување на законодавниот процес“ , од страна на Национален
демократски институт (NDI), ПВРСМ Заев го претстави и поздрави Крис Хеншоу,
директорот на NDI и воедно се заблагодари за подршката и соработката, притоа му
даде збор да го претстави документот.
Г-дин Хеншоу истакна дека од сите активности што ги имал откако е директор на
НДИ, особено е горд на овој документ. Притоа, Хеншоу напомена дека пред околу
една година започнал процесот во Охрид, каде на три дневна работилница биле
активно вклучени преку 100 учесници од административната служба од Владата,
Собранието, министри и пратеници. Хеншоу напомена дека публикацијата
„Предизвици и препораки за подобрување на законодавниот процес“ изворно
произлегува од самите административни службеници во институциите, со што
претставува чекор кон промени за придвижување на администрацијата напред. На
крајот од своето воведно обраќање, Хеншоу и даде збор на Ана Ангеловска (НДИ) да
го претстави документот.
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- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА Г-ѓа Ангеловска ја презентираше публикацијата, опфаќајќи ги препораките во делот
на јакнење на капацитетите за пишување на закони во институциите, подобрување
на координацијата помеѓу Владата и Собранието, потребата од усогласување на
законите со европската легислатива, како и намалување на бројот на законски
измени. Притоа, се осврна на барањето на ВРСМ да се тестира законодавниот процес
преку симулација на текот на законодавниот процес низ сите фази - од иницијатива
до донесување на закон во Собранието. Ангеловска истакна дека една од основните
придобивки од симулацијата е обезбедувањето меѓуресорска соработка и
консултација со засегнатите страни. Понатаму, Ангеловска ги претстави
предизвиците при планирање и координирање на политиките и на законодавниот
процес, како и при спроведувањето на законодавниот процес. Конечно, беа
презентирани и препораките предложени во документот. Се напомена потребата
при носење на закони или измени на закони во собраниска процедура, да се
воспостави механизам за проверка на степенот на усогласеност, во случај законот да
има амандмани и дополнителна контрола од страна на предлагачот откога законот
е усвоен, како и воведување на проценка на влијание врз регулативата за
амандманите кои се поднесуваат од страна на пратениците.
На презентацијата на Ангеловска се надоврза г-ѓа Слаѓана Маријановиќ Пановска
(НДИ), која ги претстави потенцијалните идни чекори кои ВРСМ би можела да ги
преземе за адресирање на препораките од извештајот, кои ги земаат предвид и
препораките на Европската комисија, СИГМА и други релевантни чинители.
ПВРСМ Заев им се заблагодари на претствниците на НДИ за презентацијата на
публликацијата, како и за соработката и подршката што ја даваат за процесот,
истакнувајќи дека се надева на понатамошна соработка. ПВРСМ Заев истакна дека
преку Генералниот Секретаријат на ВРСМ публикацијата на НДИ ќе биде
претставена и на владина седница, а по усвојување на документот ќе се пристапи кон
имплементација на препораките. Едновремено, ПВРСМ Заев ја подвлече потребата
од вклучување на пратениците во работните групи за подготовка на закони во
министерствата. Со тоа пратениците ќе бидат вклучени во процесот уште на самиот
почеток, а сето тоа ќе придонесе кон поголема инклузивност. Даде предлог да се
започне со вклучување на соодветна собраниска комисија, но на ова треба да се
работи во иднина.
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- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА По четвртата точка од дневниот ред, разгледување на Првиот полугодишен извештај

за 2018 година на Стратегијата за реформа на јавната администрација со Акциски
план 2018 – 2022 и дискусија, ПВРСМ Заев го повика министерот за информатичко
општество и администрација Дамјан Манчевски да го претстави извештајот.
Министерот Манчевски на почетокот истакна дека процесот на следењето,
оценувањето и известувањето за Стратегијата за РЈА е инклузивен и отворен процес.
Напомена дека на денешниот Совет претходеше јавна дискусија со претставници од
граѓанскиот сектор и сите засегнати страни, во рамки на која претставници од
Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ) го претставија и нивниот
Извештај со препораки за спроведувањето на Стратегијата за реформа на јавната
администрација 2018 – 2022 година, за првиот и вториот квартал од 2018 година.
Манчевски подвлече дека овој првиот полугодишен извештај прави преглед за
напредокот во спроведување на Стратегијата за РЈА и Акцискиот план за периодот
февруари – јуни 2018 година. Извештајот содржи детални информации за
активностите предвидени да се реализираат во првиот и вториот квартал од 2018
година (односно до крајот на јуни 2018 година) како и активностите кои започнале да
се спроведуваат во периодот на известување кој ги опфаќа првиот и вториот квартал
(до крајот на јуни 2018 година), а треба да завршат во наредните квартали.
Манчевски го претстави начинот на известување - статусот на имплементација на
активности е претставен на три нивоа и со три бои: “целосно спроведена” (зелена
боја), “во тек на спроведување” (жолта боја) и “доцни” (црвена боја). Од вкупно 72
активности кои ги следиме за извештајниот период, 27 активности се целосно
спроведени, на 36 активности спроведувањето е во тек, а за останатите 9 активности
се доцни со имплементацијата. Манчевски најави дека во наредниот период ќе се
зголеми динамиката на спроведување на активностите, а годишниот извештај ќе се
фокусира на конкретни резултати.
По презентација на Нацрт полугодишниот извештај, претставник од МИОА накратко
ги презентираше и препораките од Извештајот на ФООМ, а беше напоменато дека
овие препораки ќе се земат предвид при подготовката на понатамошните извештаи
за имплементација на Стратегијата РЈА и Акцискиот План.
Во контекст на унапредување на процесот на РЈА, Манчевски потенцираше на
неопходноста Стратегијата за РЈА да не се смета како проект на МИОА туку како
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- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА стратешки документ на Владата. Министерот нагласи дека е неопходно стратешките
планови на институциите да ги рефлектираат активностите што се предвидени во
Акцискиот план од Стратегијата за РЈА, како и за можноста „Процесот на реформата
на јавната администрација“ да се стави како предточка на дневен ред на седниците
на ВРСМ со цел да се интензивира процесот и да се постигнат поквалитетни
резултати.
На седницата на Советот немаше забелешки од присутните во однос на содржината
на извештајот. Нацрт- полугодишниот извештај се усвои, со заклучок истиот да се
презентира и на седница на Влада.
Бидејќи под точка Разно никој од присутните членови на Советот не побара збор,
ПВРСМ Заев подвлече неколку заклучоци кои произлегоа од дискусијата на
четвртата седница на Советот:
•

•

•

•

•

Генералниот Секретаријат на Влада на РСМ ќе подготви Информација до
Владата за усвојување на документот “Предизвици и препораки за
подобрување за законодавниот процес”, сo предлог план за реализација на
препораките од страна на надлежните институции
Советот за РЈА го усвои Првиот полугодишен извештај за спроведување на
Стратегијата за РЈА со 2018 - 2022 и Акциски план и преку Министерството за
информатичко општество и администрација ќе предложи преку Информација
до Владата истиот да се усвои.
Институциите ќе продолжат со транспарентноста во работењето и
имплементацијата на активности од Акцискиот план на Стратегијата за РЈА
2018 - 2022 и ќе ги доставуваат сите релевантни побарани информации од
јавен карактер до барателите на информации.
Институциите носители на активности од Акцискиот план на Стратегијата за
РЈА 2018 - 2022 навремено ќе ги имплементираат истите, согласно
предвидената временска рамка.
Институциите носители на активности од Акцискиот план на Стратегијата за
РЈА 2018 - 2022 навремено ќе ги ревидидаат стратешките планови за 2019 2021 година, на начин на кој стратешките планови ќе ги содржат активностите
од Акцискиот план на Стратегијата за РЈА 2018- 2022

Бидејќи никој од присутните не побара збор во однос на предлог заклучоците,
ПВРСМ Заев ја затвори четвртата седница на Советот за РЈА.
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