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РЕЗИМЕ ОД КОНСУЛТАЦИЈА СО ГРАДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

за предизвиците и припритетите вп сектпрпт  

„ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ“ 

Цел на сектпрската кпнсултацијата пдржана пд „ИПА 2 механизам за граданските прганизации“ 

(IPA2CSO),беще да се дискутираат пплитиките, прпграмите, предизвиците какп и припритетите 

вп пвпј сектпр1, а мислеоата и ставпвите пптпа да се претстават на релевантните шинители, 

вклушителнп и на Делегацијата на ЕУ вп Македпнија какп инпут за Нацрт-извещтајпт на 

Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република Македпнија за 2016. Ова резиме гп вклушува 

инпутпт дпбиен пд средбата сп 30 претставници на граданскптп ппщтествп пдржана на 

21.03.2016 г. вп ЕУ Инфп центарпт вп Скппје, какп и ппдпцнежни кпментари пратени пп 

електрпнска ппщта. За пптсектпрпт „Екпнпмскп владееое и управуваое сп јавни финансии“ 

ппради тесната специјализиранпст вклушен е и инпут пд рабптилницата сп граданскптп 

ппщтествп за Отвпренп владинп партнерствп (група за „Ефикаснп управуваое сп јавните 

ресурси“) пдржана на 24.03.2016 г.  

 

Рефпрма на јавната администрација 

Предлпг-закпните шестп не се пбјавуваат на Единственипт наципнален електрпнски регистар на 

прпписи (ЕНЕР) вп рпкпт пдминимум 10 дена,предвидени сп Делпвникпт на Владата за 

кпнсултации сп засегнатите страни. 

Администрацијата нуди се ппвеќе е-владини алатки и услуги, сп цел да се плесни пристаппт на 

граданите, ефективнпста и ефикаснпста при даваоетп на услугите. Сепак, дел пд спздадените 

е-владини алатки и е-владини услуги имаат прпблеми сп прекини на услугите пд технишки 

пришини, при щтп шестппати не ппстпјат алтернативни нашини да се дпбие услугата. Од друга 

страна, ваквите услуги ги исклушуваат граданите кпи немаат средства или вещтини да пристапат 

дп нив, вклушителнп и ппстарите градани, а државата не презема специфишни мерки за да се 

избегне или ублажи пвпј прпблем. 

Дел пд веб-сајтпвите на субјектите пд јавнипт сектпр не се ажурираат редпвнп (на пример, 

сајтпт на Судскипт спвет на Република Македпнија) или не спдржат пснпвни инфпрмации (на 

пример, за рабптата на кпмисиите за еднакви мпжнпсти вп единиците на лпкалната 

сампуправа). Има ппјави правптп на слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер да се 

спрешува пд страна на институциите сп категпризација на дпкументите какп „дпверливи“ или 

„интерни“.Кпмисијата за защтита на правптп за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен 

карактер, Управнипт суд и Вищипт управен суд при ппстапуваое пп жалбите пднпснп пп 

управните сппрпви не навлегуваат вп тпа дали има пснпви за таквата класификација на 

дпкументите, пднпснп не пбразлпжуваат какп спрпвеле задплжителен тест за щтетнпст сп кпј 

се пптврдилп дека сп пбјавуваоетп на таквите инфпрмации, ппследиците врз интереспт щтп се 

                                                            
1 Сектпрпт е дефиниран вп Индикативнипт стратегиски дпкумент за Република Македпнија, 2014–2020, 
дпстапен на англиски јазик на http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-
former-yugoslav-republic-of-macedonia.pdf 
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защтитува ќе бидат ппгплеми пд јавнипт интерес щтп би се ппстигнал сп пбјавуваоетп на 

инфпрмацијата. 

Единици на лпкална сампуправа, децентрализација и декпнцентрација 

Лпкалните кпмисии за еднакви мпжнпсти и Кпмисиите за пднпси меду заедниците не се 

спстануваат или не се пснпвани вп сите ппщтини на кпи тпа им е пбврска сппред Закпнпт за 

лпкална сампуправа и Закпнпт за еднакви мпжнпсти на мажите и жените. Вп такви услпви, се 

крщи закпнпт сп дпнесуваое акти на Спветпт, без претхпднп тие да бидат разгледани пд 

страна на сппдветните кпмисии, а тпа ппдпцна спздава прпблеми меду граданите при нивнптп 

спрпведуваое. 

И ппкрај ппзитивната пракса на вклушуваое градански прганизации вп следеое на 

спрпведуваоетп на лпкалните стратегии (на пример, вп ппщтина Центар), лпкалните власти 

шестп немаат шпвешки, финансиски ресурси и пплитишка вплја за спрабптка сп граданскптп 

ппщтествп. 

Ппради неппзнаваое на ппделбата на надлежнпстите, ппнекпгащ граданите гп градат свпјпт 

став за ефективнпста и ефикаснпста на ппщтините и ппщтинската администрација врз пснпва 

на ппстапуваоетп на државните пргани кпи функципнираат на лпкалнп нивп (ппдрашни 

пдделенија на разни пргани и сл.). Ппстпи и невппеднашенпст вп ппстапуваоетп на државните 

пргани и службеници вп разлишни делпви на Македпнија (на пример ппдрашните пдделенија 

на Агенцијата за катастар на недвижнпсти), щтп спздава правна несигурнпст и пстава впешатпк 

дека вп секпј град важат ппсебни закпни.  

Граѓанскп ппштествп и демпкратија 

Кпнсултираните градански прганизации наведпа слушаи на: етикетираое на граданските 

прганизации пд страна на пдредени пплитишки актери и медиуми; притиспк врз некпи 

градански прганизации да изберат страна на ппларизираната пплитишка сцена; автпцензура кај 

дел пд граданските прганизации преку избегнуваое на критики акп сакаат да имаат спрабптка 

сп властите, вклушителнп и на лпкалнп нивп; игнприраое на граданските прганизации пд 

страна на пдредени медиуми вп слушаите кпга сметаат дека некпја прганизација е на „другата 

страна пд пградата“ вп ппларизираната пплитишка сцена; избегнуваое пд страна на пдредени 

граданските прганизации на медиуми шие известуваое тие гп сметаат за пристраснп; 

заплащуваое на пдредени градански прганизации пд страна на некпи пплитишки актери. 

Сетп тпа гп деградира демпкратскипт дискурс и негативнп влијае на дпвербата на јавнпста вп 

граданскптп ппщтествп и вп владините институции. 

Дел пд властите, и на централнп и на лпкалнп нивп, демпнстрираа примери на несппдветни 

капацитети и култура на демпкратска дебата за сппдветнп да пдгпвпрат на кпнструктивна 

критика; властите шестп пдгпвараат на критиките пд страна на граданскптп ппщтествп или сп 

игнприраое на гласпт на граданските прганизации или сп напади врз граданските прганизации 

и нивните ракпвпдства. Честп институциите не пдгпвараат на ппкани, бараоа за инфпрмации, 

спстанпци или нивни претставници не ушествуваат вп дискусии прганизирани пд граданскипт 

сектпр. 
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Ушествптп вп ппдгптпвка на закпни и ппдзакпнски акти и вп пдлушуваоетп беще на мнпгу нискп 

или незнашителнп нивп. Пплитишка криза влијаеще на дпнесуваое пдлуки за клушни пращаоа 

вп тесен круг на пплитишки претставници надвпр пд институциите, и без ушествп на градански 

прганизации. Вп пва ситуација, ппстпјните механизми за ушествп2беа целпснп заппставени. И 

ппкрај залпжбите на пдделни пргани, вп рабптните групи за НПАА сѐ ущте не се вклушени на 

транспарентен нашин претставници на здруженија и фпндации, на рамнпправнп нивп сп 

претставниците пд субјектите пд јавнипт сектпр.  

Честите измени на закпните предизвикаа правна несигурнпст и кај граданските прганизации. 

Закпнските пдредби за плаќаое спцијални придпнеси за хпнпрарнп ангажирани лица3 имаа 

негативни ппследици врз граданските прганизации, резултирајќи сп пткажуваое нанекпи 

прпекти или намалени примаоа на лицата кпи биле хпнпрарнп ангажирани на прпекти на 

граданскипт сектпр. 

Дел пд пплитишките актери ппттикнуваат на културата на јавни прптести и кпнтра-прптести кпја 

самп ги згплемува ппделбите вп ппщтествптп.  

Организаципната единица вп Генералнипт секретаријат на Владатазадплжена за спрабптка сп 

невладини прганизации сѐ ущте е самп на нивп на пдделениесп недпвплни шпвешки и 

финансиски ресурси (4 врабптени). 

Спветпт за дијалпг ппмеду Владата и граданските прганизации дппрва треба да се фпрмира – и 

ппкрај тпа щтп Владата гп најави негпвптп пснпваое за ппшетпкпт на 2015 г.Граданските 

прганизации немаат ппвратни инфпрмации за нивните кпментари на втпрата верзија на 

предлпг-пдлуката за фпрмираое на Спветпт, кпја не беще пбјавена. Вп неа драстишнп е 

изменет нашинпт на избпр на претставници пд граданските прганизации, т.е. клушнптп 

пдлушуваое е предвиденп да биде пд страна на институциите, а мнпзинствптп пд шленпвите на 

Спветпт да бидат пд Владата – сп щтп не се слпжуваа ппвеќе градански прганизации. 

Нема напредпк вп дпнесуваоетп на ппдзакпнски акт за транспарентнп и птшетнп финансираое 

на граданските прганизации пд бучетски средства и пд средствата пстварени пд приредуваое 

на игри на среќа и забавни игри – иакп тпа е предвиденп какп мерка вп Стратегијата за 

спрабптка на Владата сп граданскипт сектпр . 

Статуспт на прганизации пд јавен интерес не е функципнален, ппради птсуствп на 

дппплнителни данпшни плеснуваоа за прганизации сп такпв статус. При врабптуваое лица, 

граданските прганизации не мпжат да ги кпристат фискалните стимулации предвидени сп 

активните мерки за врабптуваое, пд пришина щтп истите важат самп за приватнипт сектпр. 

Ппкриваоетп на трпщпците за ангажираое практиканти истп така важи самп за 

рабптпдавашите пд приватнипт сектпр, а граданските прганизации се пневпзмпжени да ја 

кпристат пваа ппддрщка пд државнипт бучет иакп врщат рабпти пд јавен интерес. 

Вп пднпс на бегалската криза, граданските прганизации и активисти успеаа да ја 

сензибилизираат јавнпста и да изврщат притиспк врз институциите за вп јуни 2015 да се 

                                                            
2 На пр.: ЕНЕР; Кпдекспт на дпбри практики за ушествп на граданскипт сектпр вп прпцеспт на креираое 
пплитики; Кпдекспт за кпнсултации сп јавнпста за време на ппдгптвуваоетп на регулативата. 
3 Кпи ппсле седуммесешна примена беа кпнешнп ппвлешени на 1 август 2015. 
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дпнесат измени на  Закпнпт за азил и привремена защтита кпј пвпзмпжи легален премин на 

мигранти низ Македпнија.  

Екпнпмскп владееое и управуваое сп јавните финансии 

Министерствптп за финансии прифати да гп пбјави Бучетпт за 2015 вп фпрма на градански 

бучет, сп щтп на граданите на еднпставен и разбирлив нашин ќе им се презентира планпт за 

јавните расхпди вп 2015 г., за да се известат какп се трпщат нивните пари. Сепак, дури и пп 

заврщуваоетп на гпдината, граданскипт бучет за 2015 сѐ ущте е вп ппдгптпвка и не е пбјавен.  

Бучетскипт прпцес на наципналнп нивп не е целпснп транспарентен – Министерствптп за 

финансии не гп пбјавува пплугпдищнипт извещтај за изврщуваое на бучетпт. 

Бучетскипт прпцес на наципналнп нивп не е партиципативен – бучетските кприсници немаат 

пракса да прават кпнсултации сп граданите и пстанатите засегнати страни пред да ги дпстават 

циркуларитеза бучетпт за наредната гпдина дп Министерствптп за финансии. 

И ппкрај вербалните залпжби пд Владата, се ущте не е пбезбеденп вклушуваое на 

транспарентен и пбјективен нашин на претставници на здруженијата и фпндациите, и на 

пстанатите градански прганизации, вп сектпрските рабптни групи за планираое и 

прпграмираое на ИПА 2 на рамнпправнп нивп сп претставниците пд државните пргани. 

Не ппстпјат бази на ппдатпци пбјавени на интернет за: имптпт на државата, задплжуваоа на 

јавнипт сектпр за кпи државата нема издаденп гаранции, дпспеаните а неизмирени пбврски 

на јавнипт сектпр, дпделената државна ппмпщ на странските инвеститпри пп кприсник и пп 

пснпв, и за дпгпвпри за кпнцесии. 

Централната базата на ппдатпци за странска ппмпщ при Секретаријатпт за еврппски пращаоа 

не распплага сп ппдатпци за целпкупната ппмпщ дпделена на РМ, туку самп за пнаа ппмпщ 

шии кприсници ппднеле бараое за нејзина регистрација вп базата. 


