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ЗАПИСНИК
од
СЕДМА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РЕФОРМА ВО ЈАВНА
АДМИНИСТРАЦИЈА
одржана на 16.12.2019, во 14:30h
во Влада на Република Северна Македонија
ПРИСУТНИ

Зоран Заев (ВРСМ), Дамјан Манчевски (МИОА), Александар
Бајдевски (МИОА), Адем Авзиу (МИОА), Нина Ангеловска
(МФ), Горан Милевски (МЛС), Мила Царовска (МТСП), Роберт
Поповски (МбРКОТ), Лила Пејчиновска Миладиновска (СЗ),
Спасе Глигоров (АА), Миланчо Успрцов (АА), Петре Шилегов
(Град Скопје), Тања Стаменова (ГС ВРСМ), Љупка Цветкова
(КПВРСМ), Огнен Граорковски (КПВРСМ), Јулијана Караи
(СЕП), Татјана Трајковска (МФ), Маја Малјановска (МП), Маја
Ѓокиќ (МП), Лидија Цветановиќ (МбРКОТ), Пламен Ѓеорѓиевски
(МЛС), Снежана Наџакова (СЗ), Азис Максутовиќ (Град Скопје),
Душица Перишиќ (ЗЕЛС), Магдалена Грашкоска (Инспекциски
совет), Методија Димовски (Инспекциски совет), Розета Трајан
(ДКСК), Ружица Андроникова (ЕУ), Фрек Јанмаат (ЕУ), Јоана
Корнеску (ИПА експерт), Даце Груберт (ИПА експерт),
Александарс Антоновс (ИПА експерт), 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 шестата седница на Советот за реформа на јавната
администрација, одржана на ден 29 јули 2019 година
3. Презентација на Втор Полугодишен извештај за имплементација на
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година со
Акциски План
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4. Реорганизација и оптимизација на органи на државна управа, агенции и
инспекциски служби на централно ниво – Презентација на Проектот за
поддршка на Реорганизацијата (ИПА 2017) и следни чекори
5. Разно (прашања и предлози)
Седмата 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 истакна дека ќе
биде сменет редоследот на точките 3 и 4 од дневниот ред и ги повика членовите на
Советот за РЈА да ги изнесат своите забелешки по предлог – дневниот ред. Бидејќи
немаше забелешки, дневниот ред беше едногласно усвоен.
По втората точка од дневниот ред, ПВРСМ Зоран Заев ги повика присутните да ги
дадат своите забелешки кон записникот од шестата седница на Советот за РЈА.
Присутните немаа забелешки, по што записникот беше едногласно усвоен.
По третата точка, ПВРСМ Заев му даде збор на министерот за информатичко
општество и администрација Манчевски кој накратко го објасни ИПА проектот за
поддршка на Реорганизацијата нма државните институции. Имено, тимот на проектот
веќе работи во МИОА и на 6 декември 2019 година беше завршена почетната
(inception) фаза. Изработена е стратегија за комуникација на МИОА со релевантните
институции за проектот. Министерот Манчевски истакна дека ова не е проект само на
МИОА и дека треба да се зголеми соработката со институциите. Сосема е легитимно
да се има различни ставови, но целта која треба да се постигне е иста. Исто така,
Манчевски потсети дека со Информација од ВРСМ се задолжени сите институции да
достават функционална анализа до МИОА, но и покрај тоа, само 174 ја исполниле оваа
обврска и уште еднаш упати апел до раководните лица во институциите да ја спроведат
истата во најбрз можен рок.
ПВРСМ Заев посочи дека следува сериозен период и очекува да се работи на собирање
на сите податоци бидејќи има многу институции кои треба да се спојат и
реорганизираат, а истовремено тоа ќе биде и добра појдовна основа која ќе биде од
корист и за новата Влада.
ПВРСМ Заев му даде збор на експертот Александарс Антоновс да го презентира
Проектот за поддршка на Реорганизацијата на државните институции. После
презентацијата се премина на дискусија за истата. Министерката Царовска истакна
дека овој проект е важен за целата држава и дека за прв пат се воспоставува систем кој
ќе зависи само од администрацијата, а не од политичкото ниво. Министерството за
труд и социјална политика е посветено на овој процес и го поддржува истиот, а
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потребно е и останатите институции да ја подржат оваа реформа. Министерката за
финансии Ангеловска се вклучи во дискусијата посочувајќи дека еден од клучните
проблеми е како да се реформира администрацијата од корен. Ангеловска наведе
примери од други земји каде вработените во администрацијата си ја сакаат својата
работа и каде истите се наградувани според заслугите. Министерството за финансии е
отворено за реформа на системот за плати и за подобрување на системот на заслуги и
дека е важно сите да се координирани во овој процес.
Во однос на оваа точка немаше дополнителна дискусија, по што ПВРСМ Заев го
повика министерот Манчевски да премине на следната точка - Презентација 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, затоа што ова не е проект исклучиво на МИОА и сите институции биле
вклучени при подготовката на истата. Министерот Манчевски посочи дека на сите
присутни им е доставена листа со институции кои доставиле и оние кои не доставиле
функционална анализа и дека во МИОА постои тим за поддшка кој им стои на
располагање. Исто така, наведе дека дел од активностите во третата и четвртата
приоритетна област од Стратегијата за РЈА не се отпочнати заради доцнење на ИПА
проектите.
Министерката Царовска побара збор и ги презентираше заклучоците од истражувањето
како е регулиран системот на плати во други земји, каде што само централната власт се
држи за таков план. ПВРСМ Заев истакна дека е потребно да се отвори дебата и да се
види кој е најдобар модел за плати.
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 подвлече неколку
заклучоци кои произлегоа од дискусијата на седмата седница на Советот:
1. Советот за РЈА го разгледа и усвои Вториот полугодишен извештај за
имплементација на Стратегијата за РЈА 2018 –2022 со Акциски план
2. Членовите на Секретаријатот за РЈА, во текот на јануари 2020 година ќе го
координираат процесот на прибирање на податоци за подготовка на Вториот
годишен извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на јавната
администрација 2018-2022 со Акциски План.
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3. Министерството за информатичко општество и администрација ќе ја
координира ревизијата на Акцискиот План на Стратегијата за реформа на
јавната администрација 2018-2022, и истата ќе ја финализира во соработка со
институциите до 20 декември 2020 година.
4. Министерството за информатичко општество и администрацијаќе подготви
Информација за спроведување на проектот “Support to State Reorganisation”, со
насоки за давање поддршка од и соработка со институциите.
5. Институциите кои немаат доставено Извештај од спроведена функционална
анализа до Министерството за информатичко општество и администрација,
истото да го направат најдоцна до 30 декември 2019 година
Бидејќи никој од присутните не побара збор во однос на предлог заклучоците, ПВРСМ
Заев ја затвори седмата седница на Советот за РЈА.
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