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СЛЕДЕЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 
ВО ЗАЧУВУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИ НА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ

•	 Реформата на јавната адми ни стра ци ја 
има су штинско значење во ев ро   ин те гра
ти вните процеси, би дејќи фун  к ци онал на

та јавна ад ми ни стра  ци ја го прет ставува стол бот 
за на пре док и еко  номски развој на една земја. 

•	 Реформата на јавната администрација е су ш
ти н ски дел и од клучните реформи при при  
стапниот дијалог со Европската Унија. За  тоа, 
кри те риумите за проширување на ЕУ ја иста
кну ва ат потребата на секоја земја да из  гра ди 
на ционална јавна администрација со ка  пацитет 
да ги следи принципите на добро упра  вува ње и 
ефективно да го пренесе и спро   веде за коно дав
ство то на Европската Унија.

Каква е улогата на реформата 
на јавната администрација во 

процесот на интеграција во 
Европската Унија?

•	 Европската комисија им посветува осо
бе  но внимание на реформите во јавна та 
администрација преку шест клу чни обла сти 
во кои е неопходен про грес во процесот на 
проширување на ЕУ. Овие шест области на 
реформи кои ги опре де лува ЕК ги одредуваат 
прин ци пите на јавната администрација. 
Прин ци пите на јавната администрација де
тално го дефинираат концептот на добро 
вла де ење, како одредници кои треба да ги 
исполнат земјите при про це сот на ин те гра
ција во ЕУ.

•	 Овие принципи на јавната адми ни стра ци  ја 
се развиени од страна на СИГМА, во со ра
ботка со Европската ко мисија и се ко ри стат 
од Европската ко мисија за следење на ре
формите во јав ната адми ни страција од стра
на на земјите кан ди  дати членки на ЕУ. Инаку, 
СИГМА е за едничка иницијатива на ЕУ и Ор
га ни за цијата за европска соработка и ра звој 
(ОЕЦД), воспоставена во 1992 го дина, ко ја 

се фокусира на реформата на јавната адми
нистрација и поддршка на земјите во вос
поставување про фе си онална јавна адми ни 
стра ција. 

•	 Самите принципи содржат и рамка за сле дење 
преку која се следи на пре  докот на зем јите во 
процесот на воспо  ставување про фесионална и 
функци  онална јавна ад ми  нистрација, ко ри стеј
ќи квантитативни и ква   ли та ти вни индикатори 
за следење.

•	 Клучните области дефинирани во принци пи те 
на јавната администрација се след ни те:
1. Стратешка рамка на реформи на јавната 

администрација; 
2. Развој и координација на политиките;
3. Јавна служба и управување со чове чки те 

ресурси;
4. Отчетност;
5. Обезбедување услуги;
6. Управување со јавните финансии. 

•	 Изработените стандарди за добро упра вување од 
страна на СИГМА се наме не ти, пред сè, за центра л
ни те државни институции, кои ги водат реформите 
на јавната ад ми нистра ција на централно ниво. 

•	 Проектот „Следење на принципите на јавната 
администрација во зачуву ва ње на вредности на 

Која е главната цел на 
проектот и зошто има 

потреба од прилагодување 
на стандардите СИГМА на 

локално ниво?

Кои се стандардите СИГМА и кои области се 
посочени како клучни за реформа и следење?
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добро управување”, кој е фи нансиран од Европската Унија, во рамките на про грамата на 
ИПА ,,Структура за поддршка на гра ѓанското општество и медиумите 2015“, се фо кусира на 
воспоставување стандарди за добро упра вување во единиците на локалната са мо упра ва, 
преку прилагодување на принципите на СИГМА на јавната администрација. Стандардите кои 
се наменети за локалните власти ја следат структурата на принципите на СИГМА во однос на 
поставување области, принципи и методологија за следење со квалитативни и квантитативни 
индикатори за секоја област, но прилагодено на контекстот на работа на единиците на 
локалната самоуправа, кои функционираат различно во однос на централната власт.

Како ќе се применуваат стандардите 
за добро управување во единиците 

на локалната самоуправа?

•	 Стандардите за добро управување во еди ни
ци те на локалната самоуправа, изработени 
во рамките на овој проект, поставуваат цели 
во 5 области:
- Развој и координација на политиките и 

стра тегиите;
- Јавна служба и управување со човечките 

ресурси;
- Транспарентност и отчетност;

- Обезбедување услуги;
- Управување со општинските финансии.

•	 Единиците на локалната самоуправа ќе се 
сле  дат по утврдените стандарди за добро 
упра вување и воспоставената методологија 
за следење, од страна на локални граѓански 
орга низации, кои се вклучени како грантисти 
на проектот. Граѓанските организации ќе 
из ра ботуваат извештаи за работата на ло
кал ните самоуправи од својот регион, со 
пре пораки за подобрување на работата на 
општините во контекст на стандардите за 
до бро управување. Преку дијалог со прет
ста вниците на општините, ќе се влијае на ме
нување на начинот на функционирање на ло
калната администрација.

Кое е влијанието на локалните 
граѓански  организации?

•	 Преку овој пристап, ќе ја зајакнеме улогата на 
локалните граѓански организации со цел тие 
да можат да имаат поголемо учество во про
цесот на креирање политики на локално ниво.

Фокусот е ставен на зајакнување на граѓанските 
организации во:

1. Способноста за препознавање и следење на 
принципите за добро управување;

2. Капацитет да се продуцира регионално ис тра 
жување кое може да послужи за ло би ра ње;

3. Употреба на Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер во процесот на 
истражување и анализа во нивната работа;

4. Познавање на основните принципи на работа 
на јавната администрација што ќе води кон 
исполнување на стандардите за добро упра
ву вање на институциите како услов за влез во 
Европската Унија.

•	 Заради соодветно презентирање на резул
та тите од нивната работа пред локалните 

 
са  мо управи и граѓаните, на локалните гра
ѓан ски организации ќе им се подобрат и 
капацитетите во комуникацијата со опште
стве   ните актери и медиумите, вештините за 
креирање предлози базирани на докази и 
презентација на нивните истражувачки ре 
зултати за поширока публика преку но ви
нарски мрежи кои го поддржуваат и сти му ли
раат граѓанското новинарство. 

•	 Една од специфичните цели коишто треба 
да ги постигне проектот е воспоставување 
пракса на соочување на аргументите помеѓу 
граѓанските организации и единиците на 
локалната самоуправа, што секако ќе при до
несе за поефикасно функционирање на ло
калната администрација.

•	 Во оваа насока, проектот има уште една 
специфична цел, а тоа е да ја подигне јавната 
свест, креирајќи мрежа на граѓанските ор 
ганизации и општините, каде што ис ку  ството, 
гледиштата и идеите ќе бидат спо  де лувани. 
Ова треба да биде основа за по  зиционирање 
на граѓанските организации ка  ко ,,чувари“ 
на доброто владеење коишто сле  дуваат и 
предлагаат корективни мерки.
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1. Развој и координација на 
политиките и стратегиите 

•	 Согласно правната рамка, процесот на кре  и ра 
ње политики е уреден процес кој го ко ор динира 
еден чинител. Според За  ко нот за ло кал ната са мо
управа, на локално ни во тоа е оп штинската ад  ми
ни страција ко ја ги под го твува актите на со ветот и 
на гра до на чал ни кот. 

•	 Организирана во сектори, општинската ад
ми нистрација ја следи проблематиката во об
ла стите од надлежност на општината, врши 
ана лиза на состојбата и дава иницијативи и 
предлози за решавање на проблемите во оп
штината.

•	 Циклусот на креирање политики на цен трал

но и на локално ниво е регулиран во Ме  то
до  логијата за анализа на политиките и ко ор
ди нација и нај до бро може да се прет ста ви со 
след ниот графички при каз:

Утврдување 
проблеми, потреби,  
интереси, анализа 

на состојбата

Избор на 
решенија/мерки

Усвојување 
секторски програми

Спроведување 
и следење

Следење и 
оценување

Поставување 
политичка 

агенда-програма
на советот

•	 Акти со кои се креира локалната политика се: 
стра те шки и акциски планови, програма на 
советот и се кторски програми на општините.

2. Јавна служба и управување со 
човечките ресурси 

•	 Организираните јавни служби и општинската 
администрација се носечки столб на секоја оп
штина и ги извршуваат работите од над леж
ност на органите на општината. 

•	 Дел од надлежностите на градоначалникот на 
општината се однесуваат на управување со 
човечките ресурси, односно со јавната слу  жба 
и со општинската администрација.

Во овој контекст градоначалникот ги спро ве ду
ва следниве активности: 

- Донесува правилник за систематизација на ра
ботните места на општинската ад ми ни стра ција;

- Избира директори на јавните служби кои ги 
осно вала општината, врз основа на јавен кон
курс;

- Раководи со општинската администрација;

- Одлучува за вработувањето, правата, дол
жностите и одговорностите на вработените во 
општинската администрација, доколку по инаку 
не е определено со закон.

•	 Статусот, класификацијата, вработувањето, 
уна   предувањето, стручното усовршување и 
ос  пособување, мерењето на ефектот и друг и 
пра  шања во врска со работниот однос на ад
ми   нистративните службеници се ре гу ли ра ни 
со Законот за административни слу жбе ници. 

3. Транспарентност и отчетност 

•	 Отчетноста е еден од најупотребуваните зб о ро
ви во речникот на сите јавни функционери. Таа 
подразбира дека граѓаните треба се ко гаш да 
знаат како носителите на власта, на централно 
и на локално ниво, ги трошат со бра ните јавни 
финансиски средства (преку да ноци и други 
давачки) и дали тие се трошат за обезбедување 
на потребните јавни добра и ус луги за подобар 
живот на граѓаните. 

•	 За постигнување на таа цел, неопходно е це
лосна примена на принципите на добро упра
ву вање: учество, владеење на правото, тран
спа  рентност, давање одговор, заеднички 

 
Како функционираат општините во областите утврдени во стандардите 
за добро управување во единиците на локалната самоуправa?
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ко   нсен зус, еднаквост и вклученост, ефи кас ност 
и ефе ктивност, отчетност.

•	 Основите на концептот на добро управување 
и отченост се поставени и во националното 
законодавство. Таква функција имаа повеќе 
уставни одредби, Законот за локалната са
мо управа, Законот за слободен пристап до 
инфор мации од јавен карактер, Законот за 
спречување на корупцијата и Етичкиот ко декс 
на избраните функционери.

•	 Отчетноста е тесно поврзана и со тран спа рен
тно ста, а за таа цел општините донесуваат пра
вилници и планови за јавност на својата работа. 

4. Обезбедување услуги

•	 Клучен предизвик за сите општини е со зда ва
ње то ефикасен јавен сектор на локално ниво 
способен да се справува со сиромаштијата и 
социјалната обесправеност и да обезбедува 
квалитетни, стабилни и предвидливи услуги 
за граѓаните и за деловните субјекти.

•	 Според истражувањата, граѓаните се нај мал
ку задоволни од услугите во областите на 
локалниот економски развој, особено во де
лот за зголемување на вработувањата, ка ко 
и информациите за трошењето на општин
ски от буџет, справувањето со корупцијата и 
учеството на граѓаните при носење на клу
чни те одлуки од локално значење. Слабо 
се оценуваат и услугите во урбанизмот и 
планирањето, комуналните услуги, со ци
јал ната заштита, заштитата на животната 

средина и здравствената заштита. 

•	 Општините обезбедуваат и одредени услуги 
за граѓаните и за бизнисзаедницата по еле
ктрон ски пат, како што се издавање еле
ктронски дозволи за градење, пријавување 
и плаќање даноци, пријавување проблеми 
во општината и сл. Сепак, нивото на обе
збе дување електронски услуги од страна на 
општините е на многу ниско ниво.

5.Управување со јавните финансии

•	 Финансиската рамка на општините се утвр
ду ва со буџетите, во кои се декларираат 
вред ностите и приоритетите на локалната 
само управа. Буџетирањето и техниките на 
финансиското планирање се клучни еле мен
ти во одржувањето на фискалниот инте гри
тет и се особено значајни за сите нивоа на 
власт, вклучително и локалната власт. Ова 
е од особено значење заради задржувањето 
на довербата на граѓаните во оние лица 
на кои тие им го довериле трошењето на 
нивните пари. 

•	 Локалните самоуправи треба да имаат реално 
буџетирање, односно систем на финансиско 
пла нирање. Планирањето на приходите тре
ба да биде соодветно на потребите на еди ни
ци те на локалната самоуправа. 

•	 Фискалната рамка која ги дефинира при хо ди
те и расходите на подолг рок треба да биде 
тран спарентна, стабилна, одговорна, чесна и 
ефи касна. 

Какви резултати очекуваме од проектот?

•	 Прилагодени принципи на СИГМА на јавната администрација и индикатори за следење за 
добро управување на локално ниво.

•	 Локалните граѓански организации да станат компетентни во полето на добро управување и 
добро да се запознаени со принципите на СИГМА за јавна администрација на национално и 
на локално ниво, способни да учествуваат во дијалогот за креирање и следење на јавните 
политики. 

•	 Извештаи за следење на спроведувањето на прилагодените принципи на СИГМА на јавната 
администрација изработени врз основа на истражување базирано на докази.

•	 Граѓанските организации да се способни да комуницираат, да се вклучат и да влијаат врз 
донесувачите на одлуки за да можат истите да ги посочат идентификуваните пропусти 
при спроведување на моделот за добро управување од страна на единиците на локалната 
самоуправа, поттикнувајќи транспарентност, отчетност и сервисно ориентирана администрација.
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Кои активности се планирани во рамките на проектот? 

•	 Спроведување основна процена на 
по  сто е чки те стандарди и практики на 
креирање по  ли тики на локално ниво 
согласно прин ци пите на СИГМА

Ќе биде направена анализа на работата 
на ло калните самоуправи во центрите на 
седумте ре гиони кои се цел на проектот, 
односно во општи ни те Битола, Струмица, 
Штип, Куманово, Велес, Те тово и Струга, со 
цел процена на постоечките практи ки за 
креирање јавни политики и каков вид про
це си се применуваат во пракса во однос на 
дефинираните клучни области на работа од 
стан дардите за добро управување. 

•	 Прилагодување на принципите на 
СИГМА на јавната администрација и 
из работка на стан  дар ди за добро упра
ву вање во еди ни ци те на ло калната са
мо управа

Принципите на СИГМА на јавната ад
ми   ни стра  ција покриваат шест области во 
рамката за сле дење на централно ниво. Оваа 
рамка ќе би де усогласена и прилагодена 
со спецификите и кон текстот на локалните 
самоуправи, при што ќе би дат поставени 
нови стандарди и индикатори на локално 
ни во, заедно со детални насоки за следење 
кои ќе бидат користени за да се обе збе ди 
стандардизиран и ефективен процес на сле
де ње.

•	 Идентификување партнерски граѓански 
ор га  ни зации

Преку избор на 14 локални граѓански ор га
ни  зации од седумте региони (2 организации 
по ре гион) за учество во проектните ак тив
но сти, се со здава национална мрежа на 
локални гра ѓан ски ор ганизации, кои ќе бидат 
вклучени како пар тне ри во проектот, особено 
во процесот на сле дење и оценување. 

•	 Обука на граѓанските организации за 
до бро упра вување, комуникации и од
но си со јав но ста

Зајакнувањето на капацитетите на ло кал
ните граѓански организации ќе биде спро ве
дено преку организирани обуки во два мо ду
ли. 

Добро управување 
Целта на овој модул е да го зајакне раз би

ра њето на принципите на СИГМА од страна 
на граѓанските организации, како и нивната 
уло га во процесот на следење на јавната ад
ми нистрација.

Фокусот е ставен на следните две теми: 
прин  ци пите на СИГМА во шесте клучни об ла
сти, и на чинот на следење во шесте клучни 
обла сти, кое се спроведува од страна на 
СИГМА според ме то до логијата за следење.

Комуникација и презентација на 
резултатите на граѓанските организации 

Вториот модул на обука на граѓанските ор
га н изации е фокусиран на подобрување на 
ко  муникациските вештини на граѓанските 
ор  га ни зации и претставување на нивните ре
зултати пред единиците на локалната са мо
управа и гра ѓаните. Претставниците на гра
ѓан ските орга ни зации ќе бидат обучени како 
да напишат со опште ние за јавноста, како да 
ко муницираат со медиумите и новинарите, 
ка ко да пополнат ба рање за пристап до ин
фор мации од јавен ка рактер, како да по стиг
нат поголема видливост на но вите социјални 
медиуми и мрежи и сл. 

•	 Менторирање на локалните граѓански 
орга ни зации за следење и оценување

За граѓанските организации кои ќе го вршат 
сле дењето ќе бидат спроведени мен  торски 
ра ботилници, на кои ќе се обе збеди продла
бо  чено знаење за из ра ботените стандарди за 
добро упра ву ва ње во рамките на проектот, 
за едно со новата методологија за следење 
според ко ја треба да се спроведе процесот на 
сле дење на локалните самоуправи од страна 
на граѓанските организации. На менторските 
работилници, прет став ни ците на граѓанските 
организации ќе би дат обучени како да ја 
следат работата на локалните самоуправи и 
ка ко да ги пре сметаат вредностите на сите 
де фи ни ра ни квантитативни и квалитативни 
ин дикатори.
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•	 Регрантирачка шема за следење на спе ци
фи чната област

Согласно проектниот план, граѓанските ор  га
низации ќе бидат вклучени како ре гра н тисти за 
да ги следат единиците на ло  калната самоуправа 
во форма на мали про екти кои ќе се реализираат 
на локално ни во. Тие во суштина ќе спроведуваат 
мали про ектни активности, кои ќе вклучуваат 
ти мо ви за собирање податоци, пишување из
ве штаи и креирање студии на случај, како и 
истражувачки стории со цел пошироко вли ја
ние врз процесот на донесување одлуки и јав
ни политики. Регрантирачките проекти ќе би
дат менторирани од страна на проектниот тим, 
а наедно ќе бидат ангажирани експерти од 
партнерските организации со цел да се обе збеди 
техничка експертиза како осигурување дека сите 
предизвици во текот на процесот на ра бота ќе 
може да се надминат.

•	 Подготовка на извештаи од следењето
Процесот на следење е еден од нај зна чај

ните делови на овој проект, затоа што само 
регуларен и навремен процес на следење според 
дефинираните стан дар ди и менторство, може да 
доведе до ква ли тетни извештаи од следењето. 
Ќе бидат из ра ботени вкупно 5 извештаи за 
следење по ре гиони. Извештаите ќе ги следат 
насоките за следење, за да се добијат на крајот 
стан дардизирани извештаи од различни ре гиони. 
Проектниот тим ќе ги сумира из ве шта ите добиени 
од сите региони, со цел да ја презентира „големата 
слика“ од аспект на начинот на функционирање 
на локалните са  моуправи во земјата во насока 
на ис пол ну ва ње на дефинираните стандарди за 
добро упра вување.

•	 Подготовка на завршен извештај од сле де
ње то

На крајот се предвидува изработка на за вр шен 
извештај од следењето, којшто ќе ги интегрира 
сите оценки од следењето. Вку пни те резултати на 
завршните извештаи од следењето ќе обезбедат 
информации за тоа како општините треба да ја 
унапредат сво јата работа со цел постигнување 
на по ста вените стандарди, со посочени пропусти 
и грешки и со препораки за општините кои ак
тивности треба да ги преземат за да го по до брат 
сво ето работење. 

Утврдените предизвици во функционирањето 
на локалните самоуправи и дадените препораки 
за подобрување на нивната работата, треба да 
имаат свое позитивно влијание на општините 
преку стимулирање позитивни чекори во секоја 
од утврдените области на стандардите.

•	 Организирање регионални дебати со еди
ни ците на локалните самоуправи и со ло
кал ните граѓански организации

Ќе се организираат дебати за резултатите од 
извештаите во секој регион, со претставници од 
партнерските граѓански организации, со други 
гра ѓански организации, со претставници на ло
кал ните самоуправи, со проектниот тим и со дру  
ги релевантни општествени актери. Фокусот 
ќе биде ставен на резултатите од сле дењето и 
идентификуваните пропусти во постигнување на 
стандардите за до бро управување. Овие дебати 
треба да по слу жат како одлична прилика за 
средби со прет ставници од граѓанските орга ни
за ции и од единиците на локалната са мо управа 
за раз ме на на идеи и аргументи на кои области 
тре ба локалните самоуправи да вложуваат по
веќе напори. 

•	 Организирање завршна конференција за 
ко нечните резултати 

Ќе се организира завршна конференција со 
учество на сите граѓански организации и на 
единиците на локалната самоуправа коишто 
ќе бидат вклучени во проектот. Покрај нив, 
ќе бидат вклучени и други засегнати страни, 
а особено централните институции кои се на
длежни за спроведување на утврдените пре
пораки во рамките на проектот. Најважно на 
оваа конференција ќе биде да се пре зен тираат 
заклучоците од сите завршни из ве штаи коишто 
ќе бидат развиени, со цел да се предизвика 
дискусија за тоа како да се по добри работата 
на единиците на локалната са моуправа за 
постигнување на стандардите за ефикасно и 
демократско управување на ло кално ниво.
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ПРОЕКТ

СЛЕДЕЊЕ НА 
ПРИНЦИПИТЕ НА ЈАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА ВО 
ЗАЧУВУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИ 
НА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ

Проектот е финансиран 
од Европската Унија


