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Здружението за развој, Центар за управување со промени (ЦУП) е непрофитна, невладина 
организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството.

Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети 
да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во 
позитивни резултати.

Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, 
граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро-интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни 
агенти за промена во општеството.

Имаме неколку  години работно искуство со различни државни институции во Македонија и 
широка соработка со граѓанскиот и бизнис секторот дома и во странство. Имплементираме 
проекти кои имаат за цел да придонесат за развој на нашето општество и регионот.

Поддржуваме демократија и отворени идеи во различни сектори во општеството. Ги базираме 
нашите проекти на методот планирај, реализирај, провери и делувај.

Нашите цели и задачи се:

               
               

Јакнење на административните капацитети на јавната администрација 

Инвестиција и развој во персонал/ луѓе 

Европска интеграција и регионална соработка 

Управување со јавни промени и одржување развој 

Еднакви можности и недискриминација 

Автоматизација на процеси 

 Соработка со другите правни и физички лица, меѓународни организации, 
државни тела, институции, невладини организации и приватен сектор за 
реализација и постигнување на целите на организацијата

ВОВЕД
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СТРАТЕШКИ НАСОКИ

1. Подржуваме и обучуваме за воведување на Заедничка рамка за проценка - КАФ (Common 
Assessment Framework – CAF), како инструмент за целосно управување со квалитетот во 
работењето, според кој одличните резултати во организациите се постигнуваат преку водство 
темелено на инспиративна стратегија и планирање, преку поддршка на вработените - како 
најдрагоцен капитал, преку градење партнерства, преку рационално искористување на ресурсите и 
унапредување на процесите 

2. Градиме капацитети на јавната администрација, на граѓанскиот сектор и на бизнис заедницата 
како и поддржуваме активности насочени кон воспоставување целосно функционална структура на 
Проценка на влијанието на регулативата (ПВР) во централната влада и во релевантните 
министерства

3. Развиваме човечки ресурси преку воспоставување Систем за управување со човечки ресурси и 
апликација на еднакви Стандарди работењето на одделенијата за човечки ресурси во сите државни 
институции

4. Ги менаџираме промените во општеството и поттикнуваме одржлив развој преку реализација 
на проекти за развој на јавната администрација и управување со промени, како и се обидуваме да 
најдеме самоодржливи решенија на проблемите

5. Промовираме еднакви шанси и недискриминација преку организирање на активности кои 
водат до слободен и еднаков пристап до јавниот сервис за сите без разлика на пол, етничност, 
религија, политичка припадност, сексуална и други форми на припаѓање

6. Придонесуваме за автоматизација на процесите преку креирање на функционален оперативен 
систем способен да го поддржи процесот на промени
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1. Студиска посета во Единбург, Велика Британија на тема: Систем на управување со човечки 
ресурси темелен на компетенции

2. Подготвена Методологија за управување со компетенции и Рамка за компетенции за 
управувањето со човечки ресурси во администрацијата 

3. Обука и сертифицирање за проектно работење PRINCE 2 на 12 државни службеници од МИОА 
во соработка со Novare Consulting UK

4. Сертифицирани 15 службеници од МИОА за КАФ обучувачи во соработка со Европски институт 
за јавна администрација од Маатрихт (ЕИПА)

5. Четврта годишна конференција на одделенијата за човечки ресурси на тема: Управување со 
перформанси во државната служба 

6. Циклус обуки за високи функционери 

7. Унапреден регулаторен процес во Македонија продлабочување на можноста за учење, развој 
како и поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во 
имплементација на Акцискиот план за подобрување на регулаторната реформа во Македонија
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РЕАЛИЗИРАНИ 
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ



 СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТНО 
РАБОТЕЊЕ – PRINCE 2

Во рамките  на проектот “Поддршка на 
реформата на јавната администрација” се 
спроведе обука и сертифицирање за 
проектно работење - PRINCE2 за дел од 
вработените во МИОА, државни 
службеници со цел зајакнување на 
нивните капацитетите преку познавање и 
практично користење на современи 
структурирани методи и техники за 
проектно работење. Како резултат на тоа, 
12 државни службеници успешно ја 
завршија обуката и се стекна со  
меѓународно признаена диплома за 
основно и напредно познавање на 
проектниот менаџмент (Foundation и 
Practitioner) Сертификатите беа издадени 
од APM Group (Велика Британија) – 
организација, која е авторизирана од 
страна на Британската Влада за 
сертифицирање ширум светот. 

 ОБУКА ЗА СТРАТЕШКО ЛИДЕРСТВО ЗА 
ФУНКЦИОНЕРИ

Учењето и стручното усовршување се една 
од основните начела на секоја 
професионална и модерна државна и 
јавна служба.  Во таа насока во 
Министерството за информатичко 
општество и администрација, со поддршка 
на програмата на Британската Амбасада 
реализираше циклус обуки исклучиво 
наменети за функционери во државната 
служба. Обуките го поддржаа развојот и 
ги зајакнаа капацитетите на највисокото 
раководство во Република Македонија во 
областите лидерство, управување со 
организации, организациски промени и 
човечки капитал, неопходни за градење на 
професионална служба.  Обуката за 
функционери беше новина во системот на 
учење и развој во јавната администрација 
и придонесе кон подобрување на 
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ПОСТИГНУВАЊА ОД РЕАЛИЗИРАНИТЕ 
АКТИВНОСТИ

управувањето и модернизација на јавната 
служба. Со програмата која ја спроведе 
Националната школа на Велика Британија, од 
октомври 2011 до ноември 2012 беа опфатени 70 
функционери. 

 ЗАЕДНИЧКА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (КАФ)

Центарот за управување со промени преку 
фондовите на Британската амбасада и проектот 
- Поддршка за реформите во јавната 
администрација, го поддржа Министерството за 
информатичко општество и администрација во 
напорите да стане ресурсен центар на еден од 
најреномираните признанија за квалитет во 
работењето во јавната администрација - 
Заедничка рамка за проценка – CAF. Овој 
стандард е резултат на соработката помеѓу 
министрите на земјите членки на Европската 
унија задолжени за подобрување на 
административните капацитети и 
модернизација на јавните служби.  Со 
воведувањето на CAF, како меѓународно 
признаен стандард, се придонесе кон 
воспоставување на квалитет во работењето на 
јавната администрација и модернизација на 
јавнат служба. Како резултат на овој проект беа 
обучени и сертифицирани 15 државни 
службеници од МИОА кои понатаму поддржаа 5 
институции во воведување на CAF стандардот и 
тоа - Министерство за образование, 
Министерство за транспорт и врски, 
Министерство за труд и социјална политика, 
Град Скопје, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. Во продолжение 
Центарот за управување со промени подржа и 
три општини во при воведувањето на стандарди 
во квалитет во работењето: Општина Центар, 
Општина Тетово и Општина Охрид. 

 СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ ТЕМЕЛЕН НА 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Министерството за информатичко општество и 
администрација во септември 2011 започна со 

постапка за воведување на систем на 
управување заснован на компетенции во 
администрацијата на Република Македонија. 
Овие активности се дел од преземените обврски 
на Владата на Република Македонија, 
предвидени во рамките на Стратегијата за 
реформа на јавната администрација, 
Приоритетна област Б: Систем на државна 
служба и управување со човечки ресурси, мерка 
13 Развој на модел на управување заснован на 
компетенции. Проектот Поддршка за реформите 
во јавната администрација, финансиран од 
страна на Британската амбасада, кој го 
раководеше Центарот за управување со 
промени, а се имплементираше во 
Министерството за информатичко општество и 
администрација, во рамките на една од 
компонентите предвиде  и вклучување на модел 
за управување со човечки ресурси и развиен 
модел на рамка базирана на компетенции во 
главните текови на државната администрација. 
Во насока на заживување на овој систем беа 
направени и следните активности: 
1. Подготовка на внатрешни процедури 
(подзаконски акти) преку кои се обезбеди 
имплементацијата на управувањето со човечки 
ресурси базирано на компетенции 
2. Обука за одделенијата за човечки ресурси во 
државната администрација во имплементацијата 
на управувањето со човечки ресурси базирано 
на компетенции 
3. Поддршка на одделенијата за човечки ресурси 
во државната администрација, за да ја 
поттикнат имплементацијата на стандардите за 
компетенции и човечки ресурси, преку студиски 
посети во Велика Британија и согледување на 
добрите практики. 
4. Ревизија на публикацијата Стандарди за 
човечки ресурси 

 ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ ЗА 
НОВИНИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 
ЗАКОНИТЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И СИСТЕМ 
НА УПРАВУВАЊЕ ТЕМЕЛЕН НА 
КОМПЕТЕНЦИИ

Министерството за информатичко општество и 
администрација како носител на Законот за 
администрација и Законот за вработени во 
јавниот сектор,  има задача и цел да ги 
информира, а воедно и зајакне капацитетите на 
јавните и државните службеници за реформите 

и новините во овој сегмент. Во оваа насока, 
Центарот за управување со промени Британската 
амбасада го поддржа Министерството за 
информатичко општество во реализација на 
серија еднодневни работилници - обуки за 
новините кои произлегуваат од Законот за 
администрација, Законот за вработени во јавниот 
сектор и подзаконските акти во однос на 
општите компетенции. Цел на обуките беше да се 
запознаат државните службениците за важноста 
на компетенциите и нивната примена согласно 
новите законски решенија. Работилници беа 
испорачани од страна на државни службеници– 
членови на работната група за воведување на 
систем на компетенции во РМ и членови на 
работната група за подготовка на Законот за 
администрација. Работилниците беа успешннон 
спроведени во повеќе градови низ Р. Македонија 
и тоа: Велес, Штип, Крива Паланка, Куманово, 
Струмица, Берово, Гостивар, Кичево, Охрид, 
Тетово, Битола, Прилеп, и Кавадарци, а беа 
опфатени вкупно 390 учесници. 

  УНАПРЕДЕН РЕГУЛАТОРЕН ПРОЦЕС

Со поддршка на Британската Амбасада во МИОА 
се реализираше проектот Унапреден регулаторен 
процес а го имплементираше Центарот за 
управување со промени. Цел на проектот беше 
продлабочување на можноста за учење, развој 
како и поддршка на Министерството за 
информатичко општество и администрација во 
имплементација на Акцискиот план за 
подобрување на регулаторната реформа во 
Македонија. Во рамките на овој проект се 
креираше: нова Методологија за Проценка на 
влијанието на регулативата (ПВР); Одлука за 
формата и содржината на Извештајот за ПВР и 
Упатство за начинот на постапување во работата 
на министерствата во процесот на спроведување 
на ПВР. Покрај тоа, во рамките на овој проект се 
одржаа 15 Регионални трибини во 15 општини во 
врска со воведувањето регулаторна гилотиња, 
Основна, напредна и специјализирана обука за 
ПВР за државни службеници и претставници од 
невладиниот сектор како и обуки за обучувачи за 
ПВР. Во рамките на овој проект се направи и 
Анализа на состојби и проблеми во областа на 
социјалното домување во РМ.



 СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТНО 
РАБОТЕЊЕ – PRINCE 2

Во рамките  на проектот “Поддршка на 
реформата на јавната администрација” се 
спроведе обука и сертифицирање за 
проектно работење - PRINCE2 за дел од 
вработените во МИОА, државни 
службеници со цел зајакнување на 
нивните капацитетите преку познавање и 
практично користење на современи 
структурирани методи и техники за 
проектно работење. Како резултат на тоа, 
12 државни службеници успешно ја 
завршија обуката и се стекна со  
меѓународно признаена диплома за 
основно и напредно познавање на 
проектниот менаџмент (Foundation и 
Practitioner) Сертификатите беа издадени 
од APM Group (Велика Британија) – 
организација, која е авторизирана од 
страна на Британската Влада за 
сертифицирање ширум светот. 

 ОБУКА ЗА СТРАТЕШКО ЛИДЕРСТВО ЗА 
ФУНКЦИОНЕРИ

Учењето и стручното усовршување се една 
од основните начела на секоја 
професионална и модерна државна и 
јавна служба.  Во таа насока во 
Министерството за информатичко 
општество и администрација, со поддршка 
на програмата на Британската Амбасада 
реализираше циклус обуки исклучиво 
наменети за функционери во државната 
служба. Обуките го поддржаа развојот и 
ги зајакнаа капацитетите на највисокото 
раководство во Република Македонија во 
областите лидерство, управување со 
организации, организациски промени и 
човечки капитал, неопходни за градење на 
професионална служба.  Обуката за 
функционери беше новина во системот на 
учење и развој во јавната администрација 
и придонесе кон подобрување на 7

управувањето и модернизација на јавната 
служба. Со програмата која ја спроведе 
Националната школа на Велика Британија, од 
октомври 2011 до ноември 2012 беа опфатени 70 
функционери. 

 ЗАЕДНИЧКА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (КАФ)

Центарот за управување со промени преку 
фондовите на Британската амбасада и проектот 
- Поддршка за реформите во јавната 
администрација, го поддржа Министерството за 
информатичко општество и администрација во 
напорите да стане ресурсен центар на еден од 
најреномираните признанија за квалитет во 
работењето во јавната администрација - 
Заедничка рамка за проценка – CAF. Овој 
стандард е резултат на соработката помеѓу 
министрите на земјите членки на Европската 
унија задолжени за подобрување на 
административните капацитети и 
модернизација на јавните служби.  Со 
воведувањето на CAF, како меѓународно 
признаен стандард, се придонесе кон 
воспоставување на квалитет во работењето на 
јавната администрација и модернизација на 
јавнат служба. Како резултат на овој проект беа 
обучени и сертифицирани 15 државни 
службеници од МИОА кои понатаму поддржаа 5 
институции во воведување на CAF стандардот и 
тоа - Министерство за образование, 
Министерство за транспорт и врски, 
Министерство за труд и социјална политика, 
Град Скопје, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. Во продолжение 
Центарот за управување со промени подржа и 
три општини во при воведувањето на стандарди 
во квалитет во работењето: Општина Центар, 
Општина Тетово и Општина Охрид. 

 СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ ТЕМЕЛЕН НА 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Министерството за информатичко општество и 
администрација во септември 2011 започна со 

постапка за воведување на систем на 
управување заснован на компетенции во 
администрацијата на Република Македонија. 
Овие активности се дел од преземените обврски 
на Владата на Република Македонија, 
предвидени во рамките на Стратегијата за 
реформа на јавната администрација, 
Приоритетна област Б: Систем на државна 
служба и управување со човечки ресурси, мерка 
13 Развој на модел на управување заснован на 
компетенции. Проектот Поддршка за реформите 
во јавната администрација, финансиран од 
страна на Британската амбасада, кој го 
раководеше Центарот за управување со 
промени, а се имплементираше во 
Министерството за информатичко општество и 
администрација, во рамките на една од 
компонентите предвиде  и вклучување на модел 
за управување со човечки ресурси и развиен 
модел на рамка базирана на компетенции во 
главните текови на државната администрација. 
Во насока на заживување на овој систем беа 
направени и следните активности: 
1. Подготовка на внатрешни процедури 
(подзаконски акти) преку кои се обезбеди 
имплементацијата на управувањето со човечки 
ресурси базирано на компетенции 
2. Обука за одделенијата за човечки ресурси во 
државната администрација во имплементацијата 
на управувањето со човечки ресурси базирано 
на компетенции 
3. Поддршка на одделенијата за човечки ресурси 
во државната администрација, за да ја 
поттикнат имплементацијата на стандардите за 
компетенции и човечки ресурси, преку студиски 
посети во Велика Британија и согледување на 
добрите практики. 
4. Ревизија на публикацијата Стандарди за 
човечки ресурси 

 ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ ЗА 
НОВИНИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 
ЗАКОНИТЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И СИСТЕМ 
НА УПРАВУВАЊЕ ТЕМЕЛЕН НА 
КОМПЕТЕНЦИИ

Министерството за информатичко општество и 
администрација како носител на Законот за 
администрација и Законот за вработени во 
јавниот сектор,  има задача и цел да ги 
информира, а воедно и зајакне капацитетите на 
јавните и државните службеници за реформите 

и новините во овој сегмент. Во оваа насока, 
Центарот за управување со промени Британската 
амбасада го поддржа Министерството за 
информатичко општество во реализација на 
серија еднодневни работилници - обуки за 
новините кои произлегуваат од Законот за 
администрација, Законот за вработени во јавниот 
сектор и подзаконските акти во однос на 
општите компетенции. Цел на обуките беше да се 
запознаат државните службениците за важноста 
на компетенциите и нивната примена согласно 
новите законски решенија. Работилници беа 
испорачани од страна на државни службеници– 
членови на работната група за воведување на 
систем на компетенции во РМ и членови на 
работната група за подготовка на Законот за 
администрација. Работилниците беа успешннон 
спроведени во повеќе градови низ Р. Македонија 
и тоа: Велес, Штип, Крива Паланка, Куманово, 
Струмица, Берово, Гостивар, Кичево, Охрид, 
Тетово, Битола, Прилеп, и Кавадарци, а беа 
опфатени вкупно 390 учесници. 

  УНАПРЕДЕН РЕГУЛАТОРЕН ПРОЦЕС

Со поддршка на Британската Амбасада во МИОА 
се реализираше проектот Унапреден регулаторен 
процес а го имплементираше Центарот за 
управување со промени. Цел на проектот беше 
продлабочување на можноста за учење, развој 
како и поддршка на Министерството за 
информатичко општество и администрација во 
имплементација на Акцискиот план за 
подобрување на регулаторната реформа во 
Македонија. Во рамките на овој проект се 
креираше: нова Методологија за Проценка на 
влијанието на регулативата (ПВР); Одлука за 
формата и содржината на Извештајот за ПВР и 
Упатство за начинот на постапување во работата 
на министерствата во процесот на спроведување 
на ПВР. Покрај тоа, во рамките на овој проект се 
одржаа 15 Регионални трибини во 15 општини во 
врска со воведувањето регулаторна гилотиња, 
Основна, напредна и специјализирана обука за 
ПВР за државни службеници и претставници од 
невладиниот сектор како и обуки за обучувачи за 
ПВР. Во рамките на овој проект се направи и 
Анализа на состојби и проблеми во областа на 
социјалното домување во РМ.
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