- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА -

ЗАПИСНИК
од
ШЕСТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РЕФОРМА ВО ЈАВНА
АДМИНИСТРАЦИЈА
одржана на 29.07.2019, во 19:00h
во Влада на Република Северна Македонија
ПРИСУТНИ

Зоран Заев (ВРСМ), Бујар Османи (СЕП), Садула Дураки
(МПСОМЗ), Драги Рашковски (ГС ВРСМ), Дамјан Манчевски
(МИОА), Горан Милевски (МЛС), Мила Царовска (МТСП), Роберт
Поповски (МбРКОТ), Лила Пејчиновска Миладиновска (СЗ),
Кристина Димовска (МИОА), Билјана Николовска Жагар (МИОА),
Ирена Стамеска (МИОА).

ПРЕТСЕДАВАЧ Зоран Заев, претседател на Влада на Република Северна
Македонија
ЗАПИСНИЧАР Ирена Стамеска (МИОА)
ПРЕДЛОГ - ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на предлог – дневен ред
2. Усвојување на Записникот од петтата седница Советот за реформа на јавната
администрација, одржана на ден 21.05.2019
3. Дискусија по заклучоците од петтата седница на Советот за реформа на јавната
администрација, одржана на ден 21.05.2019
4. Предлог Закон за измени и дополнувања на Закон за вработени во јавниот сектор
5. Предлог Закон за измени и дополнувања на Закон за административни
службеници
6. Предлог Закон за Висока раководна служба
7. Статус на процесот на реорганизацијата и оптимизацијата на органите на
државна управа, агенции и инспекциски служби од централна власт
8. Подготовка на втор полугодишен извештај за имплементација на Стратегијата за
реформа на јавната администрација 2018-2022 година со Акциски План
9. Разно (прашања и предлози )
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- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА Шестата седница на Советот за реформа на јавната администрација ја отвори
претседавачот на Советот – Претседателот на Владата на Република Северна
Македонија (ПВРСМ) Зоран Заев. На самиот почеток, ПВРСМ Заев ги повика членовите
на Советот за РЈА да ги изнесат своите забелешки по предлог – дневниот ред. Бидејќи
немаше забелешки, дневниот ред беше едногласно усвоен.
Се премина на втората точка од дневниот ред, за која ПВРСМ Зоран Заев ги повика
присутните да ги дадат своите забелешки во однос на записникот од петтата седница на
Советот за РЈА. Присутните немаа забелешки, по што записникот беше едногласно
усвоен.
Во однос на третата точка од дневниот ред Дискусија по заклучоците од петтата
седница на Советот за реформа на јавната администрација, одржана на ден
21.05.2019, ПВРСМ Зоран Заев ги прочита Заклучоците пред присутните. Бидејќи никој
од присутните немаа забелешки, се премина на дискусија по следната точка од дневниот
ред.
По останатите точки од дневниот ред (Предлог Закон за измени и дополнувања на Закон
за вработени во јавниот сектор; Предлог Закон за измени и дополнувања на Закон за
административни службеници; Предлог Закон за Висока раководна служба; Статус
на процесот на реорганизацијата и оптимизацијата на органите на државна управа,
агенции и инспекциски служби од централна власт; и Подготовка на втор полугодишен
извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација
2018-2022 година со Акциски План) ПВРСМ Заев му даде збор на министерот за
информатичко општество и администрација Манчевски кој најпрво започна со
презентација на Законот за вработени во јавниот сектор и Законот за административни
службеници.
Министерот Манчевски ги презентираше клучните измени во овие закони. Имено,
испитот за административни службеници да биде независен од постапката за
вработување и секој заинтересиран кандидат да биде во можност да го полага во било
кое време, не само при објавен конкурс за вработување и истиот да биде со важност од
две години. Воедно, предлог е и да се укине обврската за лекарско уверение за сите
кандидати кои се пријавуваат на оглас за вработување, а истата да се однесува само на
избраниот кандидат. На овој начин се избегнуваат дополнителни трошоци на
кандидатите, а воедно се спречува дискриминација на лицата со попреченост. Во однос
на неефикасноста на администрацијата која е континуирано забелешка од ЕК, се
предлага истата да се зголеми преку поголема контрола врз работата на службениците.
Имено, ќе се воведе евидентен лист со работни задачи кои државниот секретар ќе им ги
додели на раководителите на сектори и ќе го следи нивното исполнување на месечна
основа. Доколку 1/3 од задачите не се исполнети, државниот секретар ќе може да поведе
прекршочна постапка во скратен рок. Истата постапка ќе ја спроведуваат и
раководителите на сектори на раководителите на одделенија. На овој начин ќе се смени
културата на работење во администрацијата и ќе се зголеми ефикасноста на истата.
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- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА ПВРСМ Заев предложи овој систем понатаму да се спроведе и на останатите категории
на вработени и да се разгледа начинот на кој тоа ќе се регулира. Манчевски посочи дека
ќе се подготви подзаконски акт кој ќе го уредува ова прашање.
Заменик - Претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Бујар Османи,
побара збор и отвори дискусија за начинот на кој ќе се мотивираат вработените во ИПА
одделенијата и оние кои се вклучени во процесот на преговарање за пристап во ЕУ.
Билјана Николовска Жагар од МИОА објасни дека треба да се воведе додаток на плата
утврден во актот за систематизација врз основа на критериуми за успешност и во
заедничка консултација со СЕП да се подготви Уредба која ќе ја донесе ВРСМ. ПВРСМ
Заев предложи во оваа група да се вклучат и информатичарите и оние професии кои се
дефицитарни и каде постои одлив на кадри во приватниот сектор. Министерот Милевски
посочи дека постои можност дел од финансиите за овие вработени да се добијат и преку
ИПА фондовите.
Во однос на Законот за вработени во јавниот сектор, Министерот Манчевски истакна
дека треба да се измени начинот на планирање на вработувањата. Имено, паралелно кога
ќе се подготвува буџетот да се поднесе и годишниот план за вработување, каде МИОА
и МФ паралелно ќе работат на оваа проблематика. Кога станува збор за примената на
правото на етничка и правична застапеност при вработувањата, Манчевски истакна дека
балансерот не може во целост да го постигне тоа затоа што истиот е на ниво на
институции и потребно е да се тргне од употреба, а примената на ова право да се
регулира според област или сектори и секоја година да се прави проверка дали и колку
истото се применува. Заменик на Претседателот на Владата, Османи, смета дека треба
подетално да се обработи оваа тема и да се најде прифтливо решение, затоа што
употребата на балансерот е најтешко постигнатиот компромис во последните 10 години.
Министерот Манчевски истакна дека ова е предлог текст на кој МИОА работеше со
ОБСЕ и СЕП и секако постои простор истиот да се усогласи со сите засегнати страни.
Понатаму, Манчевски соопшти дека трансфер листата треба да се ограничи на 6 месеци
и да се регулира статусот на кабинетските службеници.
По презентацијата на министерот Манчевски, ПВРСМ Заев отвори дискусија по овие
точка од дневниот ред и притоа посочи дека можеби е добро Комунални Претпријатија
и слични институции не бидат во опфатот на овие закони. Исто така, да им се остави
слобода на општините да не чекаат одобрување од МИОА при подготовка на
систематизациите, на што се надоврза и Министерот Милевски дека потребно е некои
обврски да се отфрлат и да им се остави слобода на градоначалниците да одлучуваат.
Министерката Царовска посочи дека е потребно прво да се регулираат надлежностите
на локалната самоуправа и да се види со АДКОМ кои се аргументите.
Во однос на оваа точка немаше дополнителна дискусија, по што министерот Манчевски
премина на следната точка - Предлог Закон за Висока раководна служба. Министерот
Манчевски ги брифираше членовите на Советот дека истиот е изработен од МИОА со
3

Канцеларија на Претседателот на Владата
Влада на Република Северна Македонија

Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје
Република Северна Македонија

+389 2 3123 371
www.vlada.mk

- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА експертска поддршка од СИГМА и е објавен на ЕНЕР и ги повика да го погледнат и да
достават коментари преку институциите.
Во однос на точката Реорганизација и оптимизација на органите на државна управа,
агенции и инспекциски служби Министерот Манчевски истакна дека МИОА со
експертска поддршка од СИГМА изработи анализа на организациска поставеност,
надлежност и линии на отчетност на органите на државна управа и другите органи од
централната власт, за утврдување на моделот на идната организација на институциите.
Во Законот улогата на министерствата ќе биде јасно дефинирана како формулација на
политика и надзор над спроведување на политиката, при што ќе се остави слобода на
секој премиер да одлучува колкав број на министерства ќе формира. По оваа точка збор
зеде и Секретарот на Секретаријатот за законодавство, Лила Пејчиновска
Миладиновска, која напомена дека треба прецизно да се конципира регулирањето на
формирањето министерства, како истото не би било спротивно од Уставот. Министерот
Манчевски истакна дека ќе се направи промена во ЗОРОДУ и посочи дека се направени
компаративни анализи како е ова регулирано во други земји. ПВРСМ Заев истакна дека
треба да се разработи подетално оваа проблематика, па потоа да се донесе одлука.
Во однос на точката Подготовка на втор полугодишен извештај за имплементација на
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година со Акциски
План, Министерот Манчевски побара институциите посериозно да се посветат на
обврските кои произлегуваат од Стратегијата, при што Османи предложи институциите
да бидат задолжени преку Информација на ВРСМ, што беше прифатено од сите
присутни. Министерот Манчевски, исто така, побара на наредните седници на Советот
за РЈА да присуствуваат и членовите на Секретаријатот за РЈА како набљудувачи, со
што би биле навремено информирани за одлуките на Советот. Овој предлог беше усвоен
од сите присутни.
ПВРСМ Заев им даде збор на присутните доколку имаат забелешки по однос на оваа
точка. Членовите на Советот немаа забелешки по оваа точка, по што ПВРСМ Заев
премина на последната точка од агендата – Разно. Бидејќи под точка Разно никој од
присутните членови на Советот не побара збор, ПВРСМ Заев ја затвори шесттата
седница на Советот за РЈА.
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