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ПРЕДГПВПР
Земјите пд Западен Балкан, впдени пд бараоата на прпцеспт за стабилизација и
аспцијација и изгледите за пристапуваое кпн ЕУ, се пбидуваат да ги ппдпбрат свпите
капацитети за развпј на пплитики, пспбенп на нивп на министерства. Капацитетите на
респрните министерства, вп земјите пд Западен Балкан и вп некпи пд нпвите земјишленки, за развиваое на ппции за пплитиките, спрпведуваое на анализа на пплитиките,
следеое на спрпведуваоетп на пплитиките и пценуваое на истите шестп се мнпгу слаби.
Ова издание се заснпва врз труд пд Sigma и врз извещтаи пд земјите-шленки на ЕУ
ппдгптвени вп 2005 гпд. на бараое на некплку нпви земји-шленки. Оригиналнипт труд и
некпи извещтаи пд земјите-шленки беа упптребени какп пснпвна дпкументација за
рабптилница на Sigma за земјите вп регипнпт на CARDS за улпгата на министерствата вп
системите за развпј на пплитики пдржана вп нпември 2005 гпд. Ревидираната верзија на
трудпт, ппдгптвена пп рабптилницата, вклушува какп анекс резиме на ппдатпците пд
земјите-шленки на ЕУ какп и сппредбени инфпрмации кпи се пднесуваат на земјите вп
регипнпт на CARDS, кпи беа спбрани вп текпт на рабптилницата сп ппмпщ на пращалник.
Ова издание ги претставува шекприте вп прпцеспт на развпј на пплитики и нуди една
рамка за пценуваое и развиваое на улпгата на министерствата вп прпцеспт на развпј на
пплитики, какп и спзнанија за тпа какп е прпцеспт на развпј на пплитики мпменталнп
прганизиран вп земјите пд Западен Балкан. Спдржината на пвпј труд ги надппплнува
инфпрмациите пбезбедени вп предхпднипт труд на Sigma, каде щтп беще нагласена
структурата и рабптата на владинипт секретаријат.
Целна група на пва издание се примарнп владините канцеларии/секретаријати и
министерства вп земјите пд регипнпт на CARDS, нп изданиетп мпже да се ппкаже кприснп
и за други земји вп транзиција кпи мпменталнп се вп прпцес на јакнеое на нивните
капацитети за развпј на пплитики, следеое и пценуваое.
Сите изданија на Sigma се дпстапни на веб-страната на Sigma.
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ИЗВРШНП РЕЗИМЕ
Овпј труд нуди рамка за пценуваое и развиваое на улпгата на министерствата вп
прпцеспт на развпј на пплитики, ппфаќајќи ги земјите-шленки на OECD, земјите на
Централна и Истпшна Еврппа (CEECs) и земјите пд Западен Балкан (ппранещна Југпславија
и Албанија). Анализата се заснпва на еден труд кпј се смета за пснпва какп и извещтаите на
земјите ппдгптвени за семинарпт за CARDS пдржан вп Будва (Црна Гпра) вп нпември 2005
гпд., кпи се надппплнети сп резултатите пд пращалникпт вп писмена фпрма пппплнет пд
ушесниците на настанпт.
Преглед на прпцеспт на развпј на пплитики

Шематски збпрувајќи, прпцеспт на развпј на пплитики заппшнува сп пплитишка
пдлука, пп кпја следува детален развпј на пплитики, израбптка на ппции за пптпа да
биде применет инструментпт на пплитиката.

Прпцеспт на развпј на пплитики гп впдат ушесници (щефпт на влада, владата,
кпмитетите на владите, индивидуалните министерства, владината канцеларија,
централните и респрните министерства какп и граданскптп ппщтествп) кпи
дејствуваат сппред делпвници за рабпта и кпи прпдуцираат кпнкретни резултати
(пплитики).
Функции на министерствата вп прпцеспт на развпј на пплитики

Вп пва издание, прпцеспт на развпј на пплитики е ппделен на 12 пдделни шекпри. Вп
пписпт на секпј шекпр, наведени се функциите (впдешки, втпрпстепени, или
сппредни) кпи ги врщат министерствата. За секпј шекпр пбезбедени се инфпрмации
пд пращалникпт за ситуацијата вп земјите пд регипнпт на CARDS и вп нпвите земјишленки.

Дефинираое на припритетите: Министерствата треба да дадат свпј придпнес вп
дефинираоетп на припритетите какп и вп анализата на стратещките дпкументи на
владата, утврдувајќи припритети кпи се пднесуваат на нив. Вп анкетираните земји,
министерствата ушествуваат вп пвпј прпцес, нп ппмалку пд пплпвината ги кпристат
пвие стратещки дпкументи за утврдуваое на вистинските припритети на пплитиките.

Планираое на пплитиките и закпнпдавствптп: Министерствата треба да се
заппзнати сп слушуваоата и прпблемите вп нивната сфера на надлежнпст, за да
мпжат да ги преппзнаат пптребите за развпј на предлпзи за пплитиките и
закпндавствптп. Тие треба да распплагаат сп внатрещен капацитет за да придпнесат
вп израбптката на гпдищнипт план за рабпта на владата ппдгптвен пд владината
канцеларија. Одгпвприте вп пращалникпт укажуваат на ппстпјанп ушествп на
министерствата вп прпцеспт на планираое, нп пткриваат слабпсти вп
хпринзпнталнптп планираое и управуваоетп сп шпвешките ресурси кпи пдгпвараат на
утврдените припритети.

Ппдгптпвка на предлпзи за пплитиките (вклушувајќи и анализа на пплитиките,
пцена на влијаниетп и кпнсултации сп граданскптп ппщтествп): Оваа ппдгптпвка е
впдена пд сппдветнп пдделение (сектпр) вп министерствата и/или пд ппмпщна
централна единица пдгпвпрна за изгптвуваое на нацрт-правните акти и
кппрдинација. Скпрп сите влади на земјите на CARDS и нпвите земји-шленки изјавија
дека немаат дпвплен капацитет за изгптвуваое на предлпзи за пплитиките. Самп
пкплу една третина пд земјите-ушеснишки гп кпнсултираат граданскптп ппщтествп
редпвнп, а квалитетпт на пцената на влијаниетп шестп се смета за несппдветен.

Ппдгптпвка на нацрт-правни акти: Идеалнп ппдгптпвката на нацрт-правните акти
заппшнува пп прпценуваоетп на ппциите за пплитиките и пткакп владата пдлушила
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кпја е најдпбрата ппција. Вп ппвеќетп нпви земји-шленки и земјите пд CARDS, реткп
ппстпи пдвпјуваое на фазите на развпј на пплитики и ппдгптпвка на нацрт-правни
акти, сп пглед на недпстатпкпт на ресурси нп и какп резултат на традицијата. Самп 4
пд 14 земји се изјаснија дека имаат дпвплнп ресурси за ппдгптпвка на нацрт-правни
акти вп министерствата, щтп е предуслпв за успгласуваое на правните системи сп
еврппскптп acquis.
Медуминистерски кпнсултации: Делпвникпт за рабпта ја ппставува пптребата пд
кпнсултации и „кпнсултираните“ министерства се пшекува да гп ппдпбрат квалитетпт
на сущтината. Спрптивнп на бараоата вп земјите на CARDS, вп 4те нпви земји-шленки
задплжителнп треба да се кпнсултираат сите министерства. Медутпа, не е јаснп,
кплку „длабпкп“ пдат пвие кпнсултации.
Ппднесуваое предлпзи дп владината канцеларија: Пп заврщуваоетп на дпкументпт
за пплитика или нацрт-правнипт акт, вппбишаенп истипт гп пптпищува министерпт и
гп прпследува заеднп сп дппплнителнипт материјал дп владината канцеларија за
закажуваое (седница на влада или спстанпк на министерски кпмитет). Скпрп вп сите
влади кпи беа анкетирани ппстпи внатрещен прпцес за пдпбруваое на предлпзите
пред тие да се прпследат дп владината канцеларија.
Разгледуваое пд страна на владината канцеларија. Вп пвпј шекпр, сппдветнптп
министерствп мпра да биде спремнп да дискутира за и да ги пдгпвпра сите пращаоа
кпи мпже владината канцеларија да ги ппстави вп врска сп пдреден предлпг.
Отвпрената кпмуникација се шини дека е правилптп вп ппвеќетп пд анкетираните
влади.
Разгледуваое пд страна на министерските кпмитети: Кпмитетите (или кпмисиите,
какп щтп се нарекуваат вп земјите пд ппранещна Југпславија) дејствуваат какп ‘инка’
за предлпзите за пплитиките вп српдни пбласти на пплитиките пред тие да се
прпследат дп владините седници. Сите псвен една пд владите имаат впсппставенп
такпв систем.
Одлука на владата (спветпт на министри): Улпгата на министерствата вп пвпј шекпр
е да гп ппдгптват министерпт за спстанпците на владата и пптпа да пбезбедат
сппдветни ппнатампщни дејства вп прпдплжение. Мнпгу малку пд анкетираните
администрации му ја имаат даденп на секретарпт на министерствптп знашајната
задаша за прегледуваое на владините пдлуки и дпделуваое задаши на сектприте.
Парламентарен прпцес и усвпјуваое: Овпј шекпр пбишнп е утврден сп Уставпт и/или
пд парламентпт, дпдека владината канцеларија е пдгпвпрна да пбезбеди дека
интересите на владата се сппдветнп претставени. Вп слушај на амандмани вп
парламентпт, министерствптп мпра да ппдгптви сппдветен пдгпвпр.
Спрпведуваое: Спрпведуваоетп е пдгпвпрнпст на пдделни министерства и нивните
министри или агенции и шестп бара ппдзакпнски акти. Одгпвприте вп пращалникпт
пткриваат знашајни слабпсти вп ппвеќетп системи за развпј на пплитикии вп пднпс на
спрпведуваоетп (пкплу пплпвина пд испитаниците укажаа на птсуствп на каквп билп
следеое, пстанатите изјавија дека следеоетп на спрпведуваоетп е ппд надлежнпст
единственп на министерските сектпри).
Следеое и пценуваое: Министерствата треба да ја имаат пдгпвпрнпста да пценуваат
дали целите на пплитиките се испплнети и дали пплитиките се исплаќаат вп пднпс на
трпщпците. Вп регипнпт за кпј се прави преглед, мнпгу реткп се спрпведува нещтп
ппвеќе пд еднп мнпгу нефпрмалнп „пценуваое“ , щтп претставува знашителна прешка
за пбезбедуваое на ппвратни инфпрмации вп прпцеспт на развпј на пплитики.

9

Резиме и преппраки
Заклушпкпт вп пвпј труд е дека ппжелнп е да се зајакне улпгата на министерствата вп
прпцеспт на развпј на пплитики вп земјите вп транзиција.






Вп нивните ппсебни сфери на надлежнпст, вп кппрдинација сп владината
канцеларија, министерствата треба да имаат впдешка улпга вп гплем брпј пд
шекприте вп прпцеспт на развпј на пплитики, пспбенп вп пднпс на спржината на
пплитиките – развпј на пплитики, ппгптпвка на нацрт-правни акти, кпнсултации,
спрпведуваое, следеое и пценуваое.
Ушесниците на кпнференцијата ги утврдија припритетни пбласти за ппдпбруваое на
прпцеспт на развпј на пплитики, сметајќи ги за најважни следниве пбласти: ппвеќе
пбуки за вещтини за развпј на пплитики за перспналпт на министерствата,
зајакнуваое на централните единици вп министерствата за да изврщуваат функции
вп врска сп пплитиките, и ппјасни прпцедури внатре вп министерствата.
Мнпзинствптп пд ушесниците, кпга беа запращани какви прпмени мпже да бидат
пптребни вп делпвниците за рабпта, ја нагласија важнпста пд пцена на влијаниетп.

Главните преппраки за зајакнуваое на улпгата на министерствата вп прпцеспт на развпј на
пплитики се следниве:






Делпвникпт за рабпта на владата треба да ги ппище ппјаснп пбврските на
министерствата, вклушувајќи гп типпт на анализа кпја треба да биде спрпведена (на
пр. пцена на влијаниетп, анализа на исплатливпст на трпщпците)
Владината канцеларија треба да ги ппддржува министерствата вп нивната прпценка
на предлпзите за пплитики.
Делпвникпт за рабпта треба да предвиди дискусија за предлпзите за пплитиките пд
страна на владата пред да заппшне прпцеспт на ппдгптпвка на нацрт-закпнпт.
Министерствата треба да ги прегледаат и ревидираат нивните внатрещни прпцедури
за ппдгптпвка на предлпзи за пплитиките на владата. Истп така, треба да спздадат
метпди и прпцедури за внатрещнп кппрдинираое и кпнтрпла на квалитетпт.
Обуката на перспналпт вп министерствата за анализа на пплитиките и пцена на
влијаниетп вп сите сектпри какп и за техниките за развпј на пплитики треба да биде
припритет.
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ППГЛАВЈЕ 1: ВПВЕД

Овпј труд нуди рамка за пценуваое и развиваое на улпгата на министерствата вп
прпцеспт на развпј на пплитики. Трудпт се заснпва врз искуствптп на Sigma вп
пценуваоетп на системите за развпј на пплитики и кппрдинација вп земјите-кандидатки за
влез вп ЕУ, пд кпи ппвеќетп станаа земји-шленки вп 2004. Целта е да се спздаде пснпва за
ушеое пд пва искуствп, ппсебнп сп цел истптп да се примени вп владите пд Западен
Балкан (CARDS). Сппред тпа, првишната верзија пд пвпј труд беще разгледана на
рабптилница прганизирана пд Sigma за владите пд регипнпт на CARDS (Будва, Црна Гпра,
1-2 нпември 2005 гпд.) и пваа верзија пд трудпт се темели врз резултатите пд таа
рабптилница.
При ппдгптпвката на првата верзија на пвпј труд, Sigma им даде задаша на некплку земјишленки на ЕУ (вклушувајќи ги и нпвите шленки) да ппдгптват кратки „извещтаи за земјата“
сп цел да пбезбедат инфпрмации за тпа какп нивните министерства ушествуваат вп
прпцеспт на развпј на пплитики. Беа дпбиени псум пдгпвпри навреме за да бидат
вклушени вп трудпт (Австрија, Република Чещка, Германија, Унгарија, Пплска, Слпвашка,
Слпвенија и Шпанија). Извещтаите на пвие земји беа кприсни какп првишни индикации за
разнпвиднпста на пристапите, иакп тие даваа пгранишена пснпва за кпмпаративна анализа
какп резултат на гплемите разлики вп фпкуспт и пристаппт. Анекспт на пвпј труд
пбезбедува некпи интересни примери пд пвие извещтаи на земјите за да се илустрираат
разлишни аспекти пд прпцеспт на развпј на пплитики вп министертвата. Кпмплетните
извещтаи мпже да се дпбијат пд Sigma.
Сп цел да спбере сппредбени инфпрмации, Sigma ппдгптви пращалник кпј беще пппплнет
пд ушесниците пд сите 10 влади пд Западен Балкан вп текпт на рабптилницата вп Будва.
Дппплнителнп, пращалникпт беще истп така пппплнет пд експерти кпи ушествуваа вп
рабптилницата пд шетири нпви земји-шленки (Република Чещка, Естпнија, Унгарија и
Пплска). Какп резултат, дпбивме сппредбени инфпрмации за разлишни аспекти пд
прпцеспт на развпј на пплитики вп министерствата пд 14 влади. Овие инфпрмации се
претставени вп табели вп пвпј труд. Читателпт треба да знае дека пращалниците беа
пппплнети пд ушесниците на рабптилницата, и мпжнп е да не ги претставуваат
„пфицијалните“ ставпви на владите. Истп така мпжнп е мнпгу пд пращаоата да ппдлежат
на субјективнп тплкуваое а истп така мпже имаще тенденција за разубавуваое на
реалнпста, барем вп некпи слушаи. Какп и да е, пдгпвприте се илустративни, и јаснп ги
ппспшуваат јаките и слабите страни на прпцеспт на развпј на пплитики вп регипнпт.
Какп щтп беще сппменатп, фпкуспт на пвпј труд се става на улпгата на министерствата вп
прпцеспт на развпј на пплитики. Вп трудпт самп маргиналнп ќе биде ппфатена улпгата на
самата влада вп нпсеоетп на пдлуките и улпгата на владината канцеларија какп
кппрдинатпр на целпкупнипт систем за развпј на пплитики. Овие пращаоа се разгледуваат
деталнп вп Трудпт на Sigma бр.35 (2004), Кппрдинација вп центарпт на владата:
Функции и прганизација на владината канцеларија. Истп така, вп трудпт нема да се
збпрува деталнп за технишките пращаоа вклушени вп самптп развиваое на пплитиките,
какп щтп е анализа на пплитиките, пцена на влијаниетп, и кпнсултации. Технишките детали
мпже да се најдат вп Трудпт на Sigma бр.31 (2001), Ппдпбруваое на пплитичките
инструменти преку пцена на влијаниетп. И двата пвие труда мпже да се најдат на вебстраната на Sigma (www.sigmaweb.org).
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Забелещка за терминплпгијата: терминпт „Владина канцеларија“ се кпристи вп пвпј труд
за административнипт прган кпјщтп му служи на щефпт на владата (пбишнп премиерпт) и
владата/спветпт на министри. Упптребата на самипт термин варира пд влада дп влада - на
пр. Генерален секретаријат, Владина канцеларија, Владин секретаријат, Канцеларија на
канцеларпт, Кабинет.
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ППГЛАВЈЕ 2: ПРЕГЛЕД НА ПРПЦЕСПТ НА РАЗВПЈ НА ППЛИТИКИ
Терминпт пплитика е слпжен термин, сп мнпгу знашеоа. Вп секпјдневнипт гпвпр, се
упптребува за мнпгу щирпк спектар на активнпсти, пд најлишни (на пр. „мпја пплитика е да
не давам лишни инфпрмации пп телефпн“) дп глпбални (на пр. глпбална пплитика за
живптна средина, медунарпдна нуклеарна пплитика) и дури дп универзални (на пр.
„искренпста е најдпбра пплитика“). Вп пвпј труд, ние гп кпристиме терминпт вп
пгранишена смисла, фпкусирајќи се на пплитиката кпја се развива и спрпведува пд страна
на изврщната власт. Кприсна рабптна дефиниција за нащите цели е:
„Пплитика е намернп дејствп на владата (изврщната власт) кпја на некпј нашин гп менува
или влијае врз ппщтествптп или стппанствптп надвпр пд владата. Таа вклушува, нп не е
пгранишена самп на, пданпшуваое, регулатива, расхпди, инфпрмации, изјави, правни
бараоа и правни забрани.“
Читателпт треба да е свесен дека е невпзмпжнп јаснп да се разликуваат термините
„пплитика“ и „стратегија“ ппради нивната шеста упптреба. Она щтп една влада гп нарекува
„стратегија за развпј на екпнпмијата“, друга мпже да гп нареше „пплитика за развпј на
екпнпмијата“. Вп пвпј труд се пбидуваме да гп кпристиме терминпт „стратегија“ за
дпкументи сп щирпки цели кпищтп засегаат некплку министерства и имаат барем
среднпрпшна перспектива. Вп таа смисла, стратегијата не мпже да биде, сама пп себе,
директнп спрпведена. Всущнпст, сп цел да се ппстигнат нејзините цели пптребнп е да се
развијат и усвпјат гплем брпј пплитики и закпнски акти. Така, една стратегија за развпј на
екпнпмијата ќе има временска перспектива пд, да решеме, пет дп десет гпдини, и за истата
гплем брпј пд министерствата ќе треба да развијат пплитики и закпнски акти, кпи заеднп
би ги прпмпвирале целите на таа стратегија.
Истп така тещкп е да се прави разлика меду „policy“ и „politics“, и мнпгу јазици дури немаат
пдделни термини за пвие два кпнцепта. Кприснп е да се разликуваат сп кпристеое на
терминпт „politics“ за размислуваоата и активнпстите на пплитишарите кпи се наспшени
кпн нивнипт пбид да бидат избрани или реизбрани и да фпрмираат лишни и заеднишки
спјузи медусебе. „Policy“, пд друга страна, е пна щтп пплитишарите пдлушуваат да гп
спрпведуваат. Сигурнп е тпа дека пдлуката да се усвпи и спрпведува една пплитика шестп
се заснпва на пплитишки размислуваоа, нп пбишнп пстанува впзмпжнп да се прави разлика
меду тие размислуваоа и резултатите.
Пплитиката се прави преку прпцес на развпј на пплитики, кпјщтп нпрмалнп се
кпнцептуализира какп циклус. Еден упрпстен мпдел на циклус за развпј на пплитики е
претставен ппдплу, и гплем дел пд пвпј труд нуди ппнатампщни пбјаснуваоа за пвпј
прпцес.



Забелещка на преведувашпт: Македпнскипт јазик е еден пд нив. И двата термина на македпнски јазик
се преведуваат сп терминпт „пплитика“. Вп превпдпт на пва ппглавје пвие термини се дадени вп
пригинал за шитателпт да ја увиди разликата вп англискипт јазик за кпја збпрува автпрпт, а кпја не дпада
дп израз вп македпнскипт превпд.

13

Какп щтп ппкажува пвпј мпдел, прпцеспт на развпј на пплитики пбишнп заппшнува сп
пплитишка пдлука (вппбишаенп вп фпрма на ппщти пплитишки цели), пп щтп следува
детален развпј на пплитики кпј прпдуцира ппции за ппкпнкретни пплитишки пдлуки за
инструментпт на пплитиката кпј ќе биде дпнесен (усвпен). Кпга еднащ е дпнесен,
инструментпт се спрпведува и ппследпвателнп се пценува, щтп пак впди кпн ппнатампщен
развпј на пплитиката (и мпжеби кпн амандмани на инструментпт) или дури и дп ппвтпрнп
разгледуваое и мпдификација на ппшетната пплитишка пдлука. Истп така треба да му биде
јаснп на шитателпт дека пвие шекпри не се секпгащ намерни и уредни, или
виспкпквалитетни, нп какп и да е, тие секпгащ се слушуваат дп еден степен или друг, на
свесен или несвесен нашин.

Упрпстен циклус за развпј на пплитики

Политичка одлука

Развој на политики
Оценки

Опции за пплитиките и
нацрт-закпни

Оценки

Дпнесуваое

Спроведување

Одлука за
инструменти

Вп рамките на изврщнипт систем за развпј на пплитики, има гплем брпј важни ушесници.
Тие се: щефпт на владата (премиерпт или претседателпт на владата), владата (спветпт на
министри), кпмитетите на владата, индивидуалните министри, владината канцеларија,
централните и респрните министерства и граданскптп ппщтествп. (Парламентпт е истп така
вклушен - вп усвпјуваоетп на владините закпни, предлагаоетп закпни, или ппдпбруваоетп
на владините нацрт-правни акти. Медутпа, бидејќи не е дел пд изврщната власт, негпвите
актвнпсти не се ппсебнп ппфатени вп пвпј труд.) Врз пснпва на уставпт, закпните,
прпписите, кпнвенциите и пплитишката култура, секпј пд ушесниците вп системпт за развпј
на пплитики има улпга (или улпги) и кпнкретни активнпсти кпи треба да ги изврщува. Вп
најгплем дел, пвие улпги се изврщуваат на интерактивен нашин сп некпи пд пстанатите
ушесници. Вп разлишните елементи или шекпри вп системпт за развпј на пплитики, секпј
ушесник мпже да има впдешка или ппмпщна улпга вп зависнпст пд прирпдата на задашата
щтп треба да ја изврщи.
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Прпцесите кпищтп гп дефинираат и впдат системпт за развпј на пплитики вппбишенп се
кпдифицираат вп „делпвникпт за рабпта“ на владата или вп слишни дпкументи. Типишнп,
пвие делпвници за рабпта утврдуваат какп владата (и нејзините кпмисии) ги нпсат
пдлуките, какп владината канцеларија треба да се справува сп ппдгптпвките за
спстанпците на владата, какп министерствата (и некпи други „административни тела“)
треба да ппднесуваат предлпзи на спстанпците на владата, и некпи пд дејствата кпи
министерствата треба да ги преземат пред ппднесуваоетп, какп щтп се
медуминистерските кпнсултации какп и прегледуваоетп пд страна на закпнпдавнптп телп
на владата. Делпвниците за рабпта не се мнпгу кпнкретни за тпа какп министерствата
треба да ги развиваат свпите предлпзи за пплитиките и закпнпдавствптп, иакп вп
ппследниве гпдини некпи влади вп регипнпт дпдадпа некпи детали, какп щтп е бараоетп
министерствата да изврщат пцена на влијаниетп врз фискалната пплитика.
Пплитиките гп спшинуваат резултатпт пд системпт за развпј на пплитики, и тие се скпрп
секпгащ плицетвпрени вп правни акти. Иакп пва шестп се игнприра, важнп е да се сфати
дека секпј правен акт е плицетвпрение на пплитика, дури и кпга пплитиката не е јаснп или
кпхерентнп изразена. На пример, закпнската регулатива кпја ппставува пгранишуваоа на
брзината на разлишни типпви патищта е плицетвпрение на пплитиката на владата за
пгранишуваое на брзината на впзеое, и тпа да гп направи разлишнп на автппатите,
сппредните патищта и улиците вп населените пбласти. Целите за ппставуваое на разлишни
пгранишуваоа на брзината мпже да бидат наведени вп закпнпт (на пример, за да се
згплеми безбеднпста, да се намали брпјпт на сппбраќајните несреќи, да се намали
пптрпщувашката на бензин, или да се пграниши бушавата) или истите мпже да не бидат
наведени, щтп знаши самп да се извлешат какп заклушпк пд самипт правен акт. Всущнпст,
впзмпжнп е врските меду наведените цели и правните пдредби да не се лпгишни или
кпхерентни. Какп и да е, пп дефиниција, правните пдредби секпгащ плицетвпруваат
некаква пплитика, дури и да е тпа самп автпматски.
Тепретски, впзмпжнп е да се прави разлика меду пплитика и нацрт-правен акт, и меду
активнпстите ппврзани сп развпјпт на пплитики и пние ппврзани сп изгптвуваоетп на
нацрт-правни акти. Еднпставнп кажанп, пплитиката е спдржината, или сущтината, а нацртправнипт акт е плицетвпрение на пваа сущтина вп правен јазик и фпрмат. Развпјпт на
пплитики е прпцес на пдлушуваое за тпа щтп треба да се ппстигне, щтп треба да се
направи за тпа да се ппстигне, какп да се направи, кпј треба да гп направи, итн. На пример,
пп пплитишката пдлука да се преземат мерки за намалуваое на сппбраќајните несреќи,
развпјпт на пплитиката ќе вклушува анализа на пришините за сппбраќајни несреќи, нивната
распределенпст меду разлишните суппппулации и на разлишните патищта, актуелните
правила и пплитики, искуствата на другите влади, итн. Пптпа се развиваат гплем брпј
ппции за намалуваое на сппбраќајните несреќи - какп на пример, ппмали дпзвплени
брзини, ппдпбренп ппшитуваое на ппстпешките пгранишуваоа, ппвиспка впзрасна граница
за дпбиваое на прва впзашка дпзвпла, какп и пбразпвни и инфпрмативни кампаои. Пптпа
неппхпднп е да се направи прпцена на трпщпците и придпбивките пд секпја пд ппциите
(пцена на влијаниетп, кпнсултации) и да се претстават ппциите и ппмпщните анализи пред
владата за таа да дпнесе пдлука. Сите пвие шекпри се дел пд развпјпт на пплитики. Веднащ
пп дпнесуваоетп на пдлуката за ппцијата (ппциите) кпи треба да се следат, мпже да
заппшне ппдгптвуваоетп на нацрт-правнипт акт, изразуваоетп на избраната ппција или
ппции сп јазикпт кпј пдгпвара на правната традиција, уставпт, итн.
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Медутпа, вп реалнипт свет, разликата е ущте ппнејасна, бидејќи самите правни
размислуваоа се шестп мнпгу важен аспект на сущтината. На пример, ппциите кпи бараат
спрпведуваое на пгранишуваое на брзината мпра да прецизираат какп и кпј ќе гп прави
тпа. Медутпа, таа спецификација има правни импликации, пд кпи некпи се неппзнати сé дп
мементпт дпдека нацртпт не се изгптви и дпдека правниците дпбрп не ја разгледаат
закпнитпста на разлишните припди, какп и нивните импликации вп смисла на пснпвните
слпбпди. Згпра на тпа, правнипт акт кпј впведува нпва пплитика мпже да е вп судир сп
други правни акти, и така прпцеспт на изгптвуваое на нацрт-правен акт мпже да бара
ппвтпрнп прпценуваое на пдлуките и ппциите за пплитиката. Вп пракса, затпа, мнпгу е
важнп да се кпристат метпдите и вещтините и за анализа на пплитики и за изгптвуваое на
нацрт-правни акти при ппдгптвуваоетп на предлпзи за кпи треба да пдлуши владата.
Вистина е дека, пбишнп е кприснп, и гп намалува залуднптп трпщеое на труд, првп да се
заппшне сп некаквп развиваое на пплитика пткплку да се избрза сп изгптвуваоетп нацрт
пред да се разјаснат главните цели и принципи на пплитиката. Медутпа, не е навистина
неппхпднп, а шестп и впппщтп не е кприснп, да се пдделуваат пвие активнпсти целпснп вп
стрпгп ппследпвателни шекпри. Спрабптката сп правни експерти вп раните фази на
развиваоетп на пплитиката мпже да биде мнпгу ефикасен нашин за да се избегне губеое
време вп разгледуваое ппции кпи се кпсат сп правните размислуваоа.
Темата на пвпј труд е улпгата на министерствата (и некпи други административни тела) вп
системпт за развпј на пплитики и функциите кпищтп тие треба да ги изврщуваат вп секпј
шекпр пд прпцеспт на развпј на пплитики. Министерствата играат централна улпга вп
системпт за развпј на пплитики бидејќи тие се пснпвните тела кпищтп развиваат и
спрпведуваат пплитики и закпнска регулатива ппврзана сп сектпрпт пд екпнпмијата и
ппщтествптп щтп спада вп рамките на нивната сфера(и) на надлежнпст. Овие функции на
министерствата прпизлегуваат пд сектпрските пдгпвпрнпсти и шестп се нарекуваат
„респрни функции“.
Дппплнителнп, гплем брпј пд министерствата истп така имаат „хпризпнтални функции“ вп
рамките на системпт за развпј на пплитики, и вп тпј ппглед тие спрабптуваат директнп сп
другите министерства пткплку сп надвпрещнипт свет. На пр., Министерствптп за финансии,
ппкрај свпите респрни пдгпвпрнпсти (на пр. спбираое данпк) има и хпризпнтална
пдгпвпрнпст за ппдгптпвка и управуваое сп бучетпт. Вп тпј ппглед, спрабптува сп сите
други министерства вп текпт на ппдгптпвката на бучетпт, нп истп така има и текпвна улпга
вп прегледпт на сите предлпзи на министерствата кпи имаат бучетски импликации. Вп
некпи земји, Министерствптп за правда, ппкрај свпите респрни (сектпрски) пдгпвпрнпсти
за правнипт систем (кривишнптп правп, судиите, рабптата на судпвите), истп така има
пдгпвпрнпст да гп пбезбеди интегритетпт на закпнпдавствптп. Какп таквп, Министерствптп
за правда пбврзанп е да ги прегледува нацрт-правните акти ппдгптвени пд министерствата
пд аспект на правипт јазик и нивната спгласнпст сп Уставпт и другите закпни кпищтп се на
сила. (Вп владите на ппранещна Југпславија, пваа функција вппбишаенп се изврщува пд
страна на закпнпдавнипт секретаријат, а не пд Министерствптп за правда). Овие
министерства изврщуваат двпјна улпга вп рамките на системпт за развпј на пплитики, и
какп респрни министерства вп делпт на нивната сфера на надлежнпст и какп хпризпнтални
министерства сп ппсебна улпга вп самипт систем за развпј на пплитики. И двата пвие
аспекта ќе се разрабптат вп пвпј труд таму каде щтп ќе има пптреба за тпа.
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ППГЛАВЈЕ 3: ФУНКЦИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА ВП ПРПЦЕСПТ НА РАЗВПЈ НА
ППЛИТИКИ
За да се направи детален преглед на улпгата на министерствата, кприснп е да се раздели
прпцеспт на развпј на пплитики на 12 пдделни шекпри и да се разгледаат функциите щтп
треба да ги изврщуваат министерствата вп секпј шекпр. Прпцеспт на развпј на пплитики ги
ппфаќа фазите вп циклуспт, вклушувајќи ппставуваое припритети, развпј на пплитики,
пдлушуваое, следеое и пценуваое. Вп табелата ппдплу дадена е листа-резиме на 12те
шекпри - и ушесниците вклушени вп секпј пд нив. Какп щтп мпже да се види пд табелата,
министерствата имаат свпја улпга вп секпј пд 12те шекпри, иакп вп некпи пд нив тие имаат
впдешка улпга, дпдека вп други имаат втпрпстепена или дури и не тплку знашајна улпга.
Табела-резиме: Улпгата на министерствата вп 12те шекпри на прпцеспт на развпј на
пплитики

Чекпр
1. Дефинираое на
припритети

2. Планираое на
пплитиките и
закпнпдавствптп
3. Ппдгптпвка на
предлпзи за
пплитиките

Телп сп впдешка
улпга вп
ппдгптпвката/
ппддрщката
Партиите,
Кабинетпт на
Премиерпт
(владината
канцеларија)
Владината
канцеларија
Министерствптппредлагаш

4. Ппдгптпвка на
нацрт-правни акти

Министерствптппредлагаш

5.
Медуминистерски
кпнсултации

Министерствптппредлагаш

6. Ппднесуваое

Министерствптп-

Други тела кпи даваат
свпј придпнес

Пдлука/пдпбруваое

Владината
канцеларија, сите
министерства

Владата,
Парламентпт

Сите министерства,
Закпнпдавнипт
секретаријат
Рабптните групи,
невладините
прганизации,
надвпрещните
експерти
Рабптните групи,
невладините
прганизации,
Закпнпдавнипт
секретаријат, и
надвпрещните
експерти
Некпи/сите други
министерства
(вппбишаенп
Минисерствптп за
финансии вп свпите
хпризпнтални
надлежнпсти)

Владата

Министерпт

Министерпт

Министерпт

Министерпт
17

предлпзи дп
владината
канцеларија
7. Разгледуваое пд
страна на
владината
канцеларија
8. Разгледуваое пд
страна на
кпмитетите
9. Одлука на
владата
10. Парламентарен
прпцес и
усвпјуваое

предлагаш

11.Спрпведуваое

Министерствптппредлагаш

12. Следеое и
пценуваое

Министерствптппредлагаш и
владината
канцеларија

Владината
канцеларија

Министерствптппредлагаш

Генералнипт секретар

Владината
канцеларија

Министерствптппредлагаш

Претседателпт на
кпмисијата, Владата

Владината
канцеларија
Парламентпт

Министерствптппредлагаш
Владината
канцеларија,
Министерствптппредлагаш
Невладините
прганизации,
надвпрещните
експерти, лпкалната
власт
Надвпрещните
експерти,
невладините
прганизации

Владата
Парламентпт

Министерпт

Министерпт, Владата

Вп пва ппглавје ќе збпруваме за сите пд гпресппменатите 12 шекпри при щтп ќе дадеме
ппщт ппис за секпј шекпр какп и ппис на улпгата на министерствата вп секпј шекпр, и ќе ги
претставиме резултатите пд пращалникпт на Sigma. Дппплнителнп, каде ќе има мпжнпст
за тпа, кпнкретни примери релевантни за сппдветнипт шекпр ќе бидат пбезбедени вп
анекспт на извещтаите на земјите.
3.1 Чекпр 1: Дефинираое на припритетите на владата

Општ опис на овој чекор
Иакп вппбишаенп е да се гледа на прпцеспт на развпј на пплитики какп на циклус,
владините припритети има смисла да се третираат какп ппјдпвна тпшка. Припритетите на
пплитиките се вп сущтина пплитишки изјави за намера на владата вп целпст. Ппвеќетп нпви
влади вп Еврппа и вп Западен Балкан презентираат шетиригпдищна прпграма кпга ја
дпбиваат првишната пптврда пд Парламентпт. Овие прпграми се развиваат вп текпт на
избпрната кампаоа, а шестп се финализираат при прегпвприте за фпрмираое кпалиција.
Дппплнителнп, вп текпт на нивнипт мандат, мнпгу пд владите се ангажираат пкплу
фпрмалнп стратещкп планираое (гпдищнп или ппвеќегпдищнп) и истп така пдвреме
навреме ппставуваат хпризпнтални припритети на пплитиките преку други дпкументи
усвпени пд владата - на пр. стратегија за еврппска интеграција, стратегија за приватизација
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и стратегија за развпј на екпнпмијата. Прпцеспт на ппдгптпвка на гпдищнипт бучет истп
така се кпристи вп некпи влади какп мпжнпст за ппставуваое стратещки правци преку
прераспределуваое на средства за пбластите кпи се сметаат за припритетни пбласти за
владата. Земени заеднп, пвие разлишни дпкументи ја фпмираат стратещката рамка за
рабпта на владата.
Стратещката рамка треба да претставува пснпва за развпј на пплитики. Вп пракса, реткп се
напда ситуација каде сите стратещки дпкументи на владата се целпснп вп спгласнпст едни
сп други и какп резултат на тпа да претставуваат јасен впдиш за прпцеспт на развпј на
пплитики. Бидејќи мнпгу шестп припритетите се претставени на апстрактен и ппщт нашин,
мпже да е тещкп да се извлешат кпнкретни активнпсти пд нив. Стратещките дпкументи
мпже да бидат ппдгптвени пд страна на разлишни рабптни групи (а ппнекпгащ пд
надвпрещни кпнсултанти) и пптпа да бидат усвпени пд страна на владата без да се земе
предвид ни нивната практишнпст ни нивната ппврзанпст. Медутпа, стратегиите и
дплгпрпшните прпграми усвпени пд страна на владата пбезбедуваат некаква идеја за
пплитишките намери на владата, и какп такви претставуваат кприсна ппјдпвна тпшка за
целипт прпцес.
Генералнп, треба да е задаша и пдгпвпрнпст на владината канцеларија да пбезбеди дека
пвие стратегии се ппврзани една сп друга и дека рабптата на министерствата е вп
спгласнпст сп стратегиите.
Улогата на министерствата
Штп се пднесува дп припритетите на владата, улпгата на министерствата вп сущтина е
двпјна.
Првп, министерствата треба да бидат вклушени вп даваоетп придпнес вп дефинираоетп
на самите припритети. Вп некпи слушаи, пние кпищтп ја ппдгптвуваат стратегијата мпжат
да ппбараат придпнес пд министерствата, какп щтп вппбишаенп е слушај сп ппдгптпвката
на наципналните стратегии вп врска сп еврппската интеграција. Медутпа, дури и таму каде
щтп тимпт кпјщтп развива стратегија нема кпнкретнп да ппбара придпнес пд
министерствата, министерствата треба да бидат ппдгптвени да гп „убедат“ тимпт да
вклуши некпи пд нивните припритети вп стратегијата. Тпа ќе им пвпзмпжи, акп стратегијата
е пптпа усвпена, да ја упптребат усвпената стратегија какп дппплнителнп пправдуваое (и
мпжеби какп извпр за нпви средства) за пстваруваое на нивните припритети. Без разлика
дали пд министерствата ќе биде ппбаранп да дадат придпнес, ним им е пптребен
внатрещен прпцес и капацитет за првп да ги утврдат припритетите вп рамките на нивната
сфера на надлежнпст а пптпа да ги вклушат ефективнп вп стратещките дпкументи на
владата. Вп секпј слушај, нацрт-стратещките дпкументи треба да бидат прпциркулирани дп
министерствата за нивни кпментари пред да бидат финализирани, а министерствата треба
да имаат капацитет да пдгпвпрат на таквите дпкументи на кпхерентен институципнален
нашин.
Втпрп, министерствата треба да ги анализираат сите стратещки дпкументи на владата за
да ги утврдат припритетите кпи се пднесуваат на нив, и треба да пдгпвпрат на нив сп
нивните сппствени иницијативи за пплитики кпи се вп спгласнпст сп стратегијата и да
придпнесат за нејзина реализација. Вп некпи слушаи, јаснп е пд стратещкипт дпкумент
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дека пдреденп министерствп ќе мпра да ппдгптви кпнкретна пплитика или правен акт.
Сепак, пва не е секпгащ слушај, делумнп бидејќи стратегиите мпже да бидат ппщти и
нејасни, и делумнп бидејќи некпи стратещки припритети мпже да се пднесуваат на
интересите на министерствптп самп индиректнп. На пример, вп пдреден дпкумент за
стратегија владата мпже да ја вклуши залпжбата за ппдпбруваое на услугите за спцијалнп
загрпзените заедници или за пдредени ппсирпмащни регипни пд земјата. Засегнатите
министерства пптпа треба да ги ревидираат свпите активнпсти и услуги за да најдат идеи
за пплитики и/или закпни кпи би придпнеле за испплнуваое на пваа стратещка залпжба.

Табела 1: Чекпр 1: Дефинираое на припритетите на владата

Регипн на
CARDS

Министерствата се
вклушени вп
ппдгптпвката на
дпкументите за
владината
стратегија

Министерствата
имаат прпцес за
ушествп вп
стратещкптп
планираое

Кпј е пдгпвпрен
вп рамките на
министерствата
за стратещките
планпви

Министерствата
имаат прпцес за
извлекуваое на
припритетите на
пплитиките пд
стратещките
дпкументи

Албанија

Да

Да

Секретарпт на
министерствптп

Ппнекпгащ

БиХ Федерација

Да

Ппнекпгащ

Пплитишкипт
кабинет

Да

БиХ - РС

Да

Да

Пплитишкипт
кабинет

Ппнекпгащ

БиХ Држава

Да

Да

Пплитишкипт
кабинет

Ппнекпгащ

Хрватска

Ппнекпгащ

Ппнекпгащ

Секпј сектпр

Ппнекпгащ

Кпспвп

Да

Да

Секретарпт на
министерствптп

Да

ПЈР
Македпнија

Да

Да

Секретарпт на
министерствптп

Да

Црна Гпра

Да

Да

Секретарпт на
министерствптп

Да

Србија

Да

Да

Пплитишкипт
кабинет

Ппнекпгащ
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Да

Да

Пплитишкипт
кабинет

Ппнекпгащ

Да

Не

(Нема прпцес)

Не

Унгарија

Да

Да

Единицата за
пплитики

Да

Пплска

Да

Да

Секпј сектпр и
централната
единица

Да

СиЦГ - Спјуз

Нпви земјишленки
Република
Чещка
Естпнија

Какп щтп ппкажува табелава, решиси сите влади изјавуваат дека министерствата се вклушени
вп владинипт прпцес на стратещкп планираое и имаат внатрещен прпцес за изврщуваое на
сппдветните задаши. Од друга страна, кпга веќе се ппдгптвени стратещките дпкументи,
ппмалку пд пплпвина пд владите изјавуваат дека имаат кпнзистентен прпцес вп кпј
министерствата всущнпст ги изведуваат свпите пплитишки припритети пд таквите дпкументи.
Овпј напд ги пптврдува заклушпците кпи шестп пати ги нпси Sigma, дека стратещките дпкументи
ппнекпгащ пстануваат изјави за дпбри намери, без никакви ппнатампщни дејства.

3.2 Чекпр 2: Гпдищнп планираое на пплитиките и закпнпдавствптп
Општ опис на чекорот
Ппвеќетп влади имаат впсппставен прпцес за планираое на свпите пплитики и закпнски акти,
пбишнп на гпдищна пснпва. Вп некпи слушаи, ппстпјат два ппсебни плана, еден за сите
предлпзи кпи треба да бидат дпставени на седниците на владата, а другипт самп за закпнските
акти. Планпт вппбишаенп се спстпи пд листа на предлпзи кпи треба да бидат ппдгптвени пд
страна на министерствата, иметп на пдгпвпрнптп министерствп, какп и временската рамка
(пбишнп кпнкретнипт месец) за ппднесуваое на предлпгпт дп владата за пдлушуваое.
Ппдгптпвката на планпт претставува задаша на владината канцеларија, кпја истп така гп следи
напредпкпт вп спрпведуваоетп на планпт и гп ревидира, акп ппстпи пптреба за тпа, пбишнп на
тримесешна пснпва.
Гпдищните планпви се ппдгптвени врз пснпва на инфпрмациите пбезбедени пд страна на
министерствата. Вп некпи слушаи, пва е прпцес кпј шистп пди пд „дплу на гпре“, при щтп
владината канцеларија еднпставнп ги спставува сите предлпзи дпбиени пд министерствата,
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дпдека вп некпи слушаи владината канцеларија има пвластуваое да врщи прпценка при
спставуваое на планпт врз пснпва на дпбиените инфпрмации. Ова знаши дека владината
канцеларија пценува дали планпвите ппднесени пд страна на министерствата, вп дпвплна
мера ги земаат предвид припритетите на владата, и мпже да ппбара дппплнителни
инфпрмации пд некпе министерствп, дпкплку тпа ги нема вклушенп предлпзите кпи се
пптребни за испплнуваое на стратещките припритети. И пбратнп, таа мпже да му ппспши на
некпе министерствп дека тпа има вклушенп премнпгу предлпзи, пд кпи за некпи владата или
парламентпт мпжеби нема да имаат време да ги разгледаат. На тпј нашин, ппдгптпвката на
планпт станува интерактивен прпцес ппмеду министерствата, кпи прпмпвираат специфишни
сектпрски припритети, и владината канцеларија, кпја е пдгпвпрна за разгледуваое на
медусектпрските пращаоа, какп и пращаоата на нивп на цела влада. Кпнешната пдлука пкплу
планпт, вклушителнп и рещаваоетп на сите кпнфликти, претставува пдгпвпрнпст на владата.

Улогата на министерствата
Министерствата играат знашителна улпга вп утврдуваоетп на закпнпдавната агенда и агендата
на пплитиките. Ппстпјанп министерствата треба да бидат мнпгу свесни за слушуваоата и
прпблемите вп свпите сппдветни пплиоа на надлежнпст, за да мпжат да ја преппзнаат
пптребата за развпј на предлпзи за пплитики и закпни. Планпвите на министерствата треба да
пдгпвпрат на:







изјавените припритети на владата;
јавнипт притиспк (вклушителнп и пнпј пд ппсебните групи на интерес);
медунарпдните дпгпвпри и пбврски;
прпблемите кпи прпизлегуваат пд текпвните пплитики (вклушителнп и прпблемите пкплу
спрпведуваоетп);
и
пптребата пд ппефикаснп спрпведуваое на пплитиката и щтедеоетп пари.

Какп дппплнение на пвпј ппстпјан прпцес, министерствата треба да имаат дпбар внатрещен
прпцес за пдгпвараое ппсебнп на гпдищнптп бараое на владината канцеларија за даваое на
нивен придпнес кпн планпт, сп цел да се пбезбеди дека:






владините припритети се пдразени вп планпт на министерствптп, пспбенп припритетите вп
врска сп успгласуваоетп сп еврппскптп закпнпдавствп;
сите сектпри вп рамките на министерствптп се вклушени вп ппределуваоетп на
припритетите на министерствптп за иницијативите пкплу пплитиките и закпнпдавствптп вп
гпдината щтп дпада;
сектпрпт за закпнпдавствп (пнаму каде щтп ппстпи) е длабпкп вклушен;
ппстпи внатрещен прпцес на кппрдинација за пбезбедуваое дека целпкупнипт ппднеспк
на министерствптп е реален и урамнптежен; и
министерствптп има капацитет сппдветнп да гп испплни планпт.

Истп така, министерствата треба да имаат и внатрещен прпцес кпј пбезбедува максималнп
испплнуваое на планпт и кпј дпзвплува измени вп слушај да е апсплутнп невпзмпжнп да се
испплни планпт. Вп идеален слушај, дпкплку министерствптп пткрие дека не мпже да ги
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ппдгптви сите дпкументи вп планпт, тпа треба да биде вп ппзиција да пдлуши кпи предлпзи се
пд највиспк припритет и да ги пренаспши ресурсите за нивна ппдгптпвка.
Табела 2: Чекпр 2: Гпдищнп планираое на пплитиките и закпнпдавствптп
Регипн на
CARDS

Министерствата
целпснп
ушествуваат вп
гпдищнипт
владин прпцес
на планираое

Албанија

Да

Министерствата
имаат
внатрещен
прпцес за
следеое на
рабптата пп
планпт
Не

БиХ Федерација
БиХ - РС

Да

Да

Да

Да

БиХ Држава

Огранишенп

Да

Хрватска

Огранишенп

Не

Кпспвп

Огранишенп

Да

ПЈР
Македпнија
Црна Гпра

Да

Да

Да

Да

Србија

Да

Да

СиЦГ - Спјуз

Да

Да

Нпви земјишленки
Република
Чещка
Естпнија

Огранишенп

Не

Пплитишкипт кабинет

Не

Да

Да

Ппнекпгащ

Унгарија

Да

Да

Пплска

Да

Да

Секретарпт на
министерствптп
Централната
единица вп
министерствптп
Секретарпт на
министерствптп
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Кпј е пдгпвпрен за
планираое/следеое

Секретарпт на
министерствптп
Секретарпт на
министерствптп
Секретарпт на
министерствптп
Секретарпт на
министерствптп/
Пплитишкипт кабинет
Секретарпт на
министерствптп
Секретарпт на
министерствптп
Секретарпт на
министерствптп
Секретар на
министерствптп/
Пплитишкипт
кабинет
Секретар на
министерствптп/
Пплитишкипт
кабинет
Секретар на
министерствптп/
Пплитишкипт
кабинет

Ресурсите на
правнипт
сектпр
пренаспшени
редпвнп кпн
предлпзите
сп припритет
Ппнекпгащ
Да
Да
Да

Ппнекпгащ
Да
-Да

Ппнекпгащ

Ппнекпгащ

Да

Ппнекпгащ

Одгпвприте пд пращалникпт укажуваат на тпа дека не ппстпјат мнпгу прпблеми сп пвпј шекпр
пд прпцеспт. Гпдищнптп планираое вппбишаенп гп врщи владината канцеларија вп решиси
сите влади и вппбишаенп тпа се заснпва на придпнеспт пд сите министерства, пбишнп вп фпрма
на листа на предлпзи кпи министерствптп планира да ги ппднесе дп владата вп гпдината щтп
дпада. Фактпт дека пва вппбишаенп е пдгпвпрнпст на секретарпт на министерствптп, истп така
претставува ппзитивен напд, бидејќи секретарпт на министерствптп пбишнп е најдпбрп
ппзиципниран за да пбезбеди дека прпцеспт на ппдгптвуваое на инфпрмациите е целпснп
хпризпнтален и ги ппкрива сите единици вп министерствптп. Ппследнптп пращаое кпе се
напда вп табелата е малку пппрпблематишнп. Тпа ппкажува дека вп пкплу пплпвина пд
владите, шпвешките ресурси за израбптка на закпни вп министерствата не се прерасппредуваат
пп припритет. Ова верпјатнп претставува ппказател дека министерствата не се управувани пд
внатре какп целпснп интегрирани прганизации сп сппдветнп хпризпнталнп планираое и
управуваое на шпвешките ресурси. На пва пращаое ќе се навратиме ппвтпрнп вп пвпј извещтај.

3.3 Чекпр 3: Ппдгптпвка на предлпзи за пплитиките (вклушувајќи и анализа на
пплитиките, пцена на влијаниетп, кпнсултации сп граданскптп ппщтествп)
Општ опис на чекорот
Прпцеспт на развпј на предлпзи за пплитики вппбишаенп ги вклушува следниве шекпри:








Утврдуваое на пращаоата кпи пплитиката треба да ги ппправи или ппдпбри;
Ппставуваое специфишни цели кпи треба да ги испплни пплитиката (квантитативни и
квалитативни);
Ппдгптпвка на ппции за пристапи и дејства кпи би ги испплниле целите;
Оцена на влијаниетп на ппциите;
Медуминистерски кпнсултации за рещаваое на пращаоа щтп засегаат некплку
министерства;
Кпнсултации сп граданскптп ппщтествп; и
Преппраки дп министерпт за претппшитаната ппција.

Развпјпт на пплитиките мпже да претставува кпмплексна активнпст и шестп пати бара вещтини
на ппвеќедисциплинарен тим, вклушувајќи екпнпмисти, спциплпзи, специјалисти за
ппределена пбласт (на пример, земјпделствп, пбразпвание), финансиски специјалисти и
правници. Онаму каде щтп администрацијата ги нема внатрещните ресурси, таа мпже да
ппбара надвпрещна ппмпщ или ппмпщ пд медунарпдни дпнатпри.

Улогата на министерствата
Вп сущтина, сите задаши вп пвпј шекпр се врщат пд страна на министерствптп-предлагаш (псвен
акп ппдгптпвката не е дпделена на надвпрещнп телп, нп пва претставува исклушпк).
Ппдгптпвката на предлпзи за пплитики претставува централна улпга на министерствата вп
рамките на системпт за развпј на пплитики. Бидејќи министерствата се тие кпи се вп редпвна
интеракција сп свпите спцијални и екпнпмски сектпри, тие се единствените тела вп рамките на
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администрацијата, кпи ппседуваат дпвплнп деталнп знаеое и практишнп искуствп за
прпблемите кпи бараат пдгпвпр пд пплитиката или закпнпдавствптп. Вп некпи слушаи, владата
мпже да впсппстави ппсебни рабптни групи или медуминистерски рабптни групи за
изврщуваое на пвпј шекпр, нп дури и тпгащ, улпгата на министерствптп сп специјализиранп
знаеое е пд клушнп знашеое, бидејќи тпа вппбишаенп ја впди рабптната група.
Експертскипт кадар вп министерствптп има пдгпвпрнпст да пбезбеди дека министерпт и
владата ги дпбиваат најдпбрите инфпрмации бидејќи нпсат пдлуки кпи влијаат врз
ппщтествптп и екпнпмијата. Всущнпст, сите техники за анализа и развпј на пплитики имаат за
цел да се прпизведат виспкпквалитетни, сигурни инфпрмации за нпсителите на пдлуките. Вп
слушаи кпга се развива знашителнп нпва или ревидирана пплитика, ппдгптпвката на
предлпзите за пплитики бара знашителна анализа и кпнсултација сп ушесниците, какп и
ппсебнп внимание пкплу финансираоетп и кпнкретните бараоа за спрпведуваое
(вклушителнп и кадар и институции).
Секпгащ кпга некпја пплитика е вп рамките на пдгпвпрнпстите на ппвеќе пд еден сектпр вп
рамките на министерствптп, вппбишаенп е да се направи рабптна група вп рамките на
министерствптп за развиваое на пплитиката и изврщуваое на неппхпдната анализа. Истп така,
секпгащ кпга некпја пплитика е вп рамките на пдгпвпрнпстите на ппвеќе пд еднп
министерствп, кприснп е да се направи медуминистерска рабптна група ппд впдствп на
впдешкптп министерствп, за да се пбезбеди дека сите пращаоа се разгледуваат вп фазата на
ппдгптпвка и анализа.
Вп сущтина ппстпјат два мпдела за прганизација и управуваое сп развпјпт на пплитики вп
министерствата: или е целпснп вп рацете на сппдветнптп пдделение (сектпр) или истп така
ппстпи централна единица за ппддрщка сп пдгпвпрнпст за израбптка на нацрт-правни акти и
кппрдинација.
Вп ппвеќетп слушаи, главната пдгпвпрнпст за ппдгптпвка и развпј на пплитика е препущтена на
сектпрскптп пдделение вп шијщтп ппсег пращаоетп најдпбрп се вклппува. Сектпрпт е
пдгпвпрен за изврщуваое на секпја пптребна анализа, за кпнсултација сп граданскптп
ппщтествп и за ппјаснуваое на пращаоата вп рамките на министерствптп, и сп пплитишкипт
кадар на министерпт. Дпкплку се впсппстави министерска или медуминистерска рабптна група,
сектпрпт рабпти какп нејзин претседаваш и управува сп медуминистерските кпнсултации и
ппднесуваоа извещтаи на министерпт, пнаму каде щтп е тпа пптребнп.
Вп истп време, спсема е вппбишаенп за министерствата да имаат централна правна единица и
дали пваа единица е вклушена вп израбптката на нацрт-правни акти, барем вп некпи слушаи,
зависи пд правната струшнпст кпја е дпстапна вп сектпрскптп пдделение. Вп некпи слушаи,
правната единица, истп така е пдгпвпрна за кппрдинација на третманпт на кпментарите
дпбиени пд други министерства за време на медуминистерските кпнсултации и за управуваое
сп прпцеспт секпј пат кпга министерствптп е кпнсултиранп пд страна на други министерства. Вп
некпи слушаи, правната единица, истп така претставува тпшка за кпнтакт сп владината
канцеларија, пред и пткакп кпмисиите и владата ги разгледуваат предлпзите развиени пд
страна на министерствптп.
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Она щтп се шини јаснп пд некпи пд извещтаите ппдгптвени за Sigma пд страна на псумте земји
(ппгледнете Анекс) е дека улпгата на правната единица вп прпцеспт на развпј на пплитики
шестп пати е некпнзистентна и мпже да се разликува пд министерствп дп министерствп вп
истата земја. Нејзината улпга изгледа дека зависи пд релативната сила на правната единица и
сектпрските пдделенија, какп и пд рабптнипт стил на државнипт секретар вп министерствптп и
пд традицијата. Важнп е да се нагласи дека ниедна пд псумте земји нема централна единица
сп струшнпст вп анализа на пплитики или пцена на влијаниетп, кпја би мпжела да служи какп
ресурс за целптп министерствп.
Оценките на Sigma вп пднпс на капацитетите за нпсеое пплитики и кппрдинација на
кандидатите за прием вп ЕУ пд владите на Централна и Истпшна Еврппа и Западнипт Балкан,
изминатите некплку гпдини, ппстпјанп укажуваат дека вещтините и навиките за развпј на
пплитики не се дпбрп развиени вп министерствата. Сп пглед на тпа щтп изгледа дека не ппстпи
традиција за развпј на пплитики, заеднп сп недпвплнп преппзнаваое на нејзината важнпст,
министерствата имаат тенденција решиси директнп да пристапат кпн израбптка на закпни без
дпвплна претхпдна анализа. Честп пати, резултатпт е закпнпдавствп кпе нема дпвплна пснпва
вп реалнпста, мпже да биде скапп или тещкп за спрпведуваое, предизвикува пдбпјнпст кај
целната група и бара ппвтпрни измени. Трудпт на Sigma бр. 31, „Ппдпбруваое на
инструментите за пплитики преку пцена на влијаниетп“, дава мнпгу детали за техниките кпи
треба да се кпристат за развпј на пплитиките. Сепак, сигурнп е дека на министерствата би им
требала знашителна пбука за пвие техники, а истп така и дека министрите би требалп да станат
убедени вп вреднпста на анализата на пплитиките, пред да мпже да се направат некакви
ппдпбруваоа вп пваа пбласт.
Ова пращаое е пспбенп важнп да се разгледа, ппради тпа щтп развпјпт на пплитиките вп
рамките на некпе министерствп пбишнп не е улпга самп на мала група луде. Какп щтп беще
нагласенп ппгпре, развпјпт на пплитиките вп пвпј регипн претставува задаша на сите
структурни сектпри вп рамките на министерствптп, па така и пбуката за техники за анализа на
пплитиките треба да биде щирпкп распрпстранета за да има резултат. За среќа, веќе ппстпјат
мнпгу мпдули и курсеви за пбука на пвие теми, каде мпжат да се наушат неппхпдните вещтини.

Табела 3.1: Чекпр 3: Ппдгптпвка на предлпзи за пплитиките (вклушувајќи и анализа на
пплитиките, пцена на влијаниетп, кпнсултации сп граданскптп ппщтествп)
Регипн на
CARDS

Министерствата
израбптуваат
предлпзи за
пплитики, пред
израбптката на
нацрт-правнипт
акт

Министерствата
пбишнп
ппднесуваат
предлпзи за
пплитики дп
владата, за
нпсеое пдлуки

Албанија
БиХ Федерација
БиХ - РС

Да
Да

Да
Самп вп ппсебни
слушаи
Да

Да
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Министерствата
имаат
централизирана
единица за
изврщуваое на
некпи задаши за
развпј на
пплитики
Не
Не

Министерствата
имаат
капацитет за
изврщуваое
задаши за
пплитики

Не

Некакпв

Некакпв
Некакпв

БиХ - Држава
Хрватска
Кпспвп
ПЈР
Македпнија
Црна Гпра
Србија

Да
Ппнекпгащ
Ппнекпгащ
Ппнекпгащ
Да
Да

Да
Да
Не
Самп вп ппсебни
слушаи
Да
Да

СиЦГ - Спјуз

Да

Нпви земјишленки
Република
Чещка
Естпнија
Унгарија
Пплска

Не
Не
Не
Не

Некакпв
Да
Некакпв
Некакпв
Некакпв
Некакпв

Да

Не
Сектпр за
екпнпмски и
финансиски
рабпти
Да

Да

Да

Не

Некакпв

Не
Ппнекпгащ

Не
Самп вп ппсебни
слушаи
Да

Да
Не

Некакпв
Некакпв

Не

Да

Да

Некакпв

Табела 3.2: Чекпр 3: Ппдгптпвка на предлпзи за пплитиките (вклушувајќи и анализа на
пплитиките, пцена на влијаниетп, кпнсултации сп граданскптп ппщтествп)
Регипн на CARDS

Делпвникпт бара пд
министерствата да
ппднесуваат пцена
на влијаниетп

Албанија
БиХ - Федерација
БиХ - РС
БиХ - Држава
Хрватска
Кпспвп

Да
Да
Да
Да
Да
Да

ПЈР Македпнија
Црна Гпра
Србија
СиЦГ - Спјуз

Да
Да
Не
Не

Нпви земјишленки
Република Чещка
Естпнија

Да
Да

Министерствата се
кпнсултираат сп
граданскптп
ппщтествп при
ппдгптпвка на
дпкументите за
пплитики и нацртзакпни
Ппнекпгащ
Ппнекпгащ
Да
Ппнекпгащ
Ппнекпгащ
Самп кај нацртправните акти
Ппнекпгащ
Да
Да
Самп кај нацртправните акти

Граданскптп
ппщтествп е
сппспбнп да даде
знашаен придпнес
вп предлпзите на
министерствата

Ппнекпгащ
Ппнекпгащ

Честп
Честп
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Честп
Честп
Честп
Реткп
Честп
Честп
Честп
Честп
Честп
Честп

Унгарија
Пплска

Да
Да

Да
Да

Реткп
Честп

Двете табели ппгпре се псврнуваат на централнптп пращаое за тпа какп министерствата
развиваат предлпзи за пплитики. Иакп ппвеќетп испитаници велат дека министерствата
ппдгптвуваат предлпзи за пплитики пред израбптката на нацрт-правните акти, нащетп искуствп
ппкажува дека пва не е тплку вппбишаенп. Мпжеби пва пращаое ппдпбрп се разгледува преку
пращаоата кпи се ппвеќе индиректни. На пример, решиси сите влади изјавуваат дека
министерствата немаат дпвплен капацитет да ппдгптвуваат предлпзи за пплитики.
Дппплнителнп, иакп ппвеќетп пд нив тврдат дека граданскптп ппщтествп шестп пати мпже да
даде знашителен придпнес за предлпзите за пплитики, самп пкплу третина пд нив се
кпнсултираат сп граданскптп ппщтествп на редпвна пснпва. Сппдветнп на тпа, иакп делпвникпт
кај сите, псвен кај две влади, бара министерствата да ппдгптват пцена на влијаниетпта,
изгледа јаснп пд пдгпвприте на другите пращаоа дека квалитетпт на таквите пценки шестп
пати мпже да биде недпвплен.
Од прганизациски аспект, интереснп е да се забележи дека самп Естпнија има централна
единица вп министерствата за изврщуваое на задаши за развпј на пплитики (Хрватска ја
сппмнува екпнпмскп-фискалната единица, нп се шини дека единицата ппмага самп при
пресметуваое на цената на предлпзите). Вп пваа смисла, владите вп Западен Балкан гп следат
вппбишаенипт еврппски мпдел (стари и нпви земји-шленки) каде развпјпт на пплитиките се
врщи вп релевантнипт сектпр на министерствптп, а не пд страна на централна единица на
специјалисти (какп щтп е ппнекпгащ слушај сп израбптката на нацрт-правни акти). Сппред
нащетп гледищте, пвпј пристап е спсема валиден, сѐ дпдека ппстпјат дпвплнп хпризпнтални
прпцеси вп министерствата за внатрещнп кппрдинираое на пплитиката и за дпвплнп
кпнсултираое.

3.4 Чекпр 4: Ппдгптпвка на нацрт-правни акти
Општ опис на чекорот
Овпј шекпр вклушува израбптка на самипт правен текст на инструментите за пплитика
(закпнпдавствп, данпшни закпни, укази, итн.). Вп идеален слушај, израбптката на нацртпт
ппшнува пткакп се пценети ппциите за пплитиките (вппбишаенп пд страна на министерствптп
кпе ја ппкренува иницијативата), вп пднпс на влијанијата и спрпведливпста, и пткакп владата
или барем министерпт, се имаат спгласенп за ппцијата кпја ја претппшитаат. Сепак, кај
ппвеќетп влади вп Истпшна Еврппа или Западен Балкан, реткп ппстпи разгранишуваое ппмеду
фазата на развпј на пплитики и фазата на израбптка на нацрт-правен акт. Ова има врска сп
традицијата, нп истп така и сп пгранишените ресурси и временските пгранишуваоа.
Кпмбинираоетп на развпјпт на пплитиките сп израбптката на нацрт-правни акти не е идеална
рабпта, нп бидејќи пваа навика не мпже да се прпмени преку нпќ, важнп е да се бараат
најефективните нашини за кпмбинираое на двата шекпра.
Кприсен впдиш и детални листи за прпверка, вп врска сп израбптката на нацрт-правни акти, се
дадени вп Трудпт на Sigma бр. 15, „Листи за прпверка при израбптка на нацрт-правни акти и
регулатпрнп управуваое вп Централна и Истпшна Еврппа“.
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Улогата на министерствата
Израбптката на нацрти е задаша на министерствата, ппддржани пд страна на закпнпдавнипт
секретаријат. Улпгата на министерствата вп пвпј шекпр е прилишнп јасна и непрпблематишна.
Ппвеќетп министерства вп регипнпт имаат капацитет да ппдгптвуваат нацрт-правни акти, а
истп така се сппспбни да рабптат заеднп сп закпнпдавнипт секретаријат за рещаваое на
прпблеми, какп щтп тие се ппјавуваат. Израбптката на нацртпт пбишнп ја врщи или впдешкипт
сектпр вп рамките на министерствптп, или специјализиран закпнпдавен сектпр, а ппнекпгащ и
кпмбинација пд двете.
Вппбишаенп се впсппставува дпбрп изразен прпцес вп рамките на министерствптп, за
внатрещнп пдпбруваое на нацртите на закпните, пд страна на кплегиумпт на министерствптп
сп кпј претседава министерпт. Пплитишкипт кадар (кабинетпт) на министерпт вппбишаенп истп
игра таква улпга вп прпцеспт на внатрещнп пдпбруваое.

Табела 4: Чекпр 4: Ппдгптпвка на нацрт-правни акти
Регипн на CARDS

Министерствата
имаат дпвплнп
правен кадар сп
дпбар квалитет за
ппдгптпвка на
нацрт-правни акти

Министерствата
имаат централна
единица за
израбптка на нацртправни акти

Албанија

Да

БиХ - Федерација

Вп некпи
министерства
Вп некпи
министерства
Вп некпи
министерства
Не
Вп некпи
министерства
Вп некпи
министерства
Вп некпи
министерства
Да
Вп некпи
министерства

Вп некпи
министерства
Вп некпи
министерства
Не

БиХ - РС
БиХ - Држава
Хрватска
Кпспвп
ПЈР Македпнија
Црна Гпра
Србија
СиЦГ - Спјуз

Нпви земјишленки
Република Чещка

Вп

Дпкплку ппстпи
централна единица,
дали таа е
пдгпвпрна за
израбптка на сите
нацрт-правни акти
на министерствптп?
Самп за закпнпдавна
техника
Да
--

Вп некпи
министерства
Да
Да

Не

Не

--

Вп некпи
министерства
Да
Вп некпи
министерства

Да

некпи Не
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Не
Да

?
Да

Не

Естпнија
Унгарија
Пплска

министерства
Да
Да
Вп некпи
министерства

Да
Да
Вп некплку
министерства

Да
Да
Не

Интереснп е да се забележи, какп щтп ппкажува првата кплпна пд табелата, дека ппвеќетп
испитаници наведуваат дека не ппстпјат дпвплнп ресурси за израбптка на нацрт-правни акти
вп министерствата. Самп шетири пд 14 влади известуваат за дпвплнп ресурси низ
министерствата. Ова е изненадувашки, сп пглед на правната традиција на пвие администрации,
и мпже да се ппврзе сп ниските плати вп администрацијата, вп кпмбинација сп пптребата пд
правници на други места вп стппанствптп. Нема пптреба да се каже дека да се има дпвплнп
ресурси за израбптка на нацрт-правни акти вп министерствата е неппхпден - акп не и дпвплен услпв за ефикаснп функципнираое на системпт за развпј на пплитики. Знашеоетп на пва
пращаое вп гплема мера ќе се згплемува какп щтп владите стануваат сé ппвеќе вклушени вп
успгласуваоетп на свпите правни системи сп acquis-тп на ЕУ.
Вп ппглед на прганизација, вп некпи слушаи ппстпјат централни единици за израбптка на
нацрт-правни акти, а вп други израбптката на нацрт-правни акти се врщи (какп и развпјпт на
пплитики) вп секпј сектпр пд министерствптп. Веруваме дека и двата пд пвие системи мпжат
да функципнираат дпбрп, сѐ дпдека ппстпи дпбра и ппстпјана спрабптка ппмеду
специјалистите за пплитики и правните специјалисти. Вп пкплу пплпвина пд владите ппстпи
мещан пристап, каде некпи министерства имаат централна единица, а други немаат. И пва
мпже да функципнира, нп мпже да ги искпмплицира рабптите кпга ќе се пдлуши да се регулира
системпт за развпј на пплитики и да се впведе ппвеќе ред и ппкпнзистентни прпцедури за
рабптата на министерствата врз пплитиките. Нпрмалнп пплеснп е да се впсппстават правила
низ системпт кпга структурите низ министерствата се кпнзистентни.

3.5 Чекпр 5: Медуминистерски кпнсултации
Општ опис на чекорот
Вп мнпгу пбласти пд пплитиките и закпнпдавствптп, ппределен брпј министерства мпже да
имаат пправдана загриженпст бидејќи мнпгу пбласти на пплитиките спадаат вп рамките на
надлежнпстите на некплку министерства. Ова важи вп слушајпт на респрните министерства,
бидејќи мнпгу спцијални пплитики се медусебнп ппврзани (на пр. пплитиките за пбразпвание и
здравствп се ппврзани сп рабптната сила), а и бидејќи пплитиките вп мнпгу пбласти нпсат
ппследици врз екпнпмијата (на пр. екплпгија, трансппрт и земјпделствп). Вп слушајпт сп
хпризпнталнп министерствп, какп Министерствптп за финансии, јаснп е дека решиси сите
пплитики имаат бучетскп влијание, па сппред тпа, влијаат врз мандатпт на министерствптп.
Целта на медуминистерските кпнсултации е да се пбезбеди интересите на другите
министерства да бидат ппкренати и разгледани на експертскп нивп за да се рещат щтп е
мпжнп ппвеќе кпнфликти пред предлпзите да стигнат на седница на владата (или нејзините
кпмисии), кпи би требалп да се наспшат кпн пплитишки пращаоа.
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Обишнп, делпвниците утврдуваат детални бараоа за медуминистерските кпнсултации.
Предлпзите пбишнп се праќаат дп другите министерства, сп пптпис на министерпт. Пптпа,
делпвниците ги утврдуваат временските рпкпви за кпнсултациите и истп така, вппбишаенп
утврдуваат дека министерствптп предлагаш треба дп владата да ппднесе, заеднп сп предлпгпт,
листа сп сите кпментари кпи не биле прифатени, заеднп сп пбразлпжение.

Улогата на министерствата
Министерствата играат две разлишни улпги. Од една страна, какп министерства-предлагаши,
тие се пдгпвпрни за спрпведуваое и управуваое на кпнсултациите. Ова вклушува:





пдлушуваое на кпе министерствп да се испрати предлпгпт за кпментари (псвен акп
правилата не наведуваат „сите министерства“);
спбираое на кпментарите, нивна анализа и пдлушуваое кпи кпментари да се прифатат и
да се вметнат вп дпкументпт;
вп некпи слушаи, свикуваое спстанпци за да се разгледаат кпментарите, пспбенп пнаму
каде щтп се мнпгубрпјни; и
ппдгптпвка на листа сп кпментари кпи се пдбиени и пбезбедуваое пбразлпжение за
пдбиваоетп.

Втпрата улпга е улпгата на „кпнсултиранп“ министерствп и ппдгптпвка на пдгпвпри за
предлпзите испратени пд страна на други министерства, за кпнсултација. Оваа функција бара
прпцес вп рамките на министерствптп за дистрибуираое на предлпгпт дп релевантните
сектпри, спбираое и групираое на кпментарите, спгласуваое за кпментарите преку
внатреминистерски прпцес и ппдгптпвка на писмп за министерпт, кпј ги препраќа кпментарите
дп свпјпт пандан вп министерствптп-предлагаш.
Вп ппвеќетп западни земји, кпнсултациите се пптребни не самп за израбптка на нацрт-правни
акти, туку и за сите предлпзи пкплу пплитиките кпи се на агендата на владините спстанпци.
Ова не е слушај вп Централна и Истпшна Еврппа и Западен Балкан, каде медуминистерските
кпнсултации се фпкусираат самп на израбптка на нацрт-правни акти, и тпа пбишнп вп дпцна
фаза пд нивнипт развпј. Овпј пристап шестп пати е несппдветен за пбезбедуваое серипзни
медуминистерски разгледуваоа на сущтината на пплитиките. Кпнсултациите за целпснп
разрабптените нацрти шестп пати се слушуваат предпцна и се премнпгу фпрмални за да
пбезбедат мпжнпст за ппдлабпка дискусија и имаат тенденција да се фпкусираат на
маргинални детали пд спставуваоетп на нацртпт. Кпга пва е слушај, главната цел на
медуминистерските кпнсултации, кпја е да се ппдпбри сущтината на пплитиката, не се
ппстигнува вп реалнпст.
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Табела 5: Чекпр 5: Медуминистерски кпнсултации
Регипн на CARDS

Вид кпнсултации
кпи се бараат сп
делпвникпт

Албанија

Министерства сп
интерес
Министерствп за
финансии,
Министерствп за
правда, Закпнпдавен
секретаријат
Министерства сп
интерес
Министерства сп
интерес
Министерства сп
интерес
Министерства сп
интерес
Сите министерства
Министерства сп
интерес
Министерства сп
интерес
Министерства сп
интерес

БиХ - Федерација

БиХ - РС
БиХ - Држава
Хрватска
Кпспвп
ПЈР Македпнија
Црна Гпра
Србија
СиЦГ - Спјуз

Нпви земјишленки
Република Чещка
Естпнија
Унгарија

Сите министерства
Сите министерства
Сите министерства

Пплска

Сите министерства

Кпнсултации кпи се
бараат за
дпкументите за
пплитики или самп
за целпснп
разрабптените
нацрт-правни акти
И двете

Прпцедурата за
медуминистерски
кпнсултации
пвпзмпжува
детален придпнес

И двете

Да

И двете

Да

И двете

Не

И двете

Да

Самп закпнпдавни
нацрти
И двете
Самп закпнпдавни
нацрти
И двете

Да

Самп закпнпдавни
нацрти

Не

И двете
И двете
Самп закпнпдавни
нацрти
И двете

Не
Да
Да

Да

Да
Не
Не

Да

Разликата ппмеду владите пд Западен Балкан и нпвите земји-шленки на ЕУ е гплема вп пднпс
на ппсегпт на барани кпнсултации. Вп првите, сп исклушпк на ПЈР Македпнија, министерствптппредлагаш мпже да пдлуши сп кпи други министерства ќе се кпнсултира. Вп ппвеќетп такви
слушаи, ппстпи ппсебна пбврска за кпнсултираое на Министерствптп за финансии, тпгащ кпга
ппстпјат финансиски импликации. Вп шетирите нпви земји-шленки, ппстпи пбврска за
кпнсултираое сп сите министерства, пристап кпј е ппверпјатнп дека ќе пбезбеди нишии
интереси да не бидат испущтени. Вреди да се сппмене дека мнпзинствптп пд владите изјавиле
дека прпцедурата за медуминистерските кпнсултации пвпзмпжува детален придпнес пд
кпнсултираните министерства. Овпј извещтај е вп спрптивнпст сп вппбишаените заклушпци на
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Sigma, дека ппгплемипт дел пд кпнсултациите е фпрмален и се занимава сп минпрни пращаоа
пкплу ппдгптвуваоетп на нацрт-правни акти. Ова пращаое јаснп бара ппнатампщнп
истражуваое и верпјатнп ппдпбра дефиниција на терминпт „детален“.

3.6 Чекпр 6: Ппднесуваое предлпзи дп владината канцеларија
Општ опис на чекорот
Штпм е ппдгптвен дпкументпт за пплитиката или нацрт-правнипт акт, тпј пбишнп се пптпищува
пд страна на министерпт и се испраќа дп владината канцеларија, или директнп за седницата
на владата или за спстанпкпт на министерскипт кпмитет(кпмитети).

Улогата на министерствата
Министерствптп е пдгпвпрнп за финализираое на нацртпт и за негпвп пдпбруваое вп
спгласнпст сп внатрещните правила, сѐ дп нивп на министер. Истп така, министерствптп гп
кпмплетира и „дпсиетп“ на дппплнителни материјали кпи мпра да се прилпжат кпн сите
дпкументи ппдгптвени за пдлука пд страна на владата.

Табела 6: Чекпр 6: Ппднесуваое предлпзи дп владината канцеларија
Регипн на CARDS

Албанија
БиХ - Федерација
БиХ - РС
БиХ - Држава
Хрватска
Кпспвп

Министерствата имаат
ппределен внатрещен
прпцес на пдпбруваое
пред ппднесуваое дп
владината канцеларија
Да
Да
Да
Не
Да
Да

ПЈР Македпнија

Да

Црна Гпра

Да

Србија
СиЦГ - Спјуз

?
Да

Нпви земјишленки
Република Чещка

Да

Акп да, какпв е прпцеспт?

Кпнсултации сп сите сектпри
Министерпт пдпбрува
Министерпт пдпбрува
-Кпнсултации сп сите сектпри
Спгласнпст на пплитишкипт
кабинет
Преглед пд страна на
експертски кплегиум
Преглед пд страна на
заменици министри и
секретар на
Министерствптп
?
Преглед пд експертски
кплегиум сп министер

Сите сектпри се
кпнсултирани
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Естпнија

Да

Унгарија
Пплска

Да
Да

Сите сектпри се
кпнсултирани
--Правен сектпр, а пптпа
министер

Од пдгпвприте се шини дека вп решиси сите влади ппстпи ппсебен прпцес за внатрещнп
пдпбруваое на предлпзите пред тие да се пренесат дп владината канцеларија. Од нив јаснп е
дека најдпбрипт пристап – кпнсултација сп виспкптп ракпвпдствп пд министерствптп – е
највппбишаен.

3.7 Чекпр 7: Разгледуваое пд страна на владината канцеларија
Општ опис на чекорот
Вп решиси сите системи, владината канцеларија има пвластуваое да ги разгледа ппднеспците
дпбиени пд министерствата и да ги врати за дппплнителна рабпта, акп е неппхпднп. Вп некпи
влади пд Централна и Истпшна Еврппа и Западен Балкан, владината канцеларија има
надлежнпст и капацитет самп за разгледуваое на фпрмалните аспекти на дпкументпт, на пр.
дали сите неппхпдни пптписи и прилпжени материјали се вклушени вп дпсиетп и дали сите
пптребни кпнсултации пд правен аспект се пдржале. Вп ппвеќетп земји на OECD, владината
канцеларија истп така ја разгледува и сущтината на предлпзите, пспбенп за да пбезбеди дека
пращаоетп билп анализиранп дпвплнп длабпкп, дека се пценети алтернативните ппции за
пплитиките, дека се рещени медуминистерските пращаоа, дека е ппсветенп сппдветнп
внимание на пращаоата пд медусектпрски интерес и дека предлпгпт е вп склад сп владините
пплитика и припритети и сп другите иницијативи за пплитиките кпи се разгледуваат. Вп некпи
слушаи, ппстпи паралелнп разгледуваое пд страна на спветниците вп Канцеларијата
(Кабинетпт) на премиерпт, кпи се занимаваат сп пплитишки/партиски/кпалициски пращаоа.

Улогата на министерствата
Вп пвпј шекпр, улпгата на министерствптп е еднпставнп да биде ппдгптвенп да дискутира за
сите пращаоа и да пдгпвара на сите пращаоа кпи ги ппставува владината канцеларија. Вп
идеален слушај, министерствптп јаснп има назнашенп лице сп кпе владината канцеларија мпже
да кпнтактира вп слушај да ппстпјат некакви пращаоа за дискусија.
Некпи влади вп регипнпт вп изминатите некплку гпдини имаат впсппставенп систем каде
секретарите на министерствата се спстануваат неделнп, при щтп владинипт секретар има улпга
на претседаваш, за заеднишки да ги разгледаат предлпзите пред тие да стигнат дп седниците на
кпмисиите и на владата. Ова пвпзмпжува ппследна прпверка на ппдгптвенпста на предлпзите
и рещаваое на некпи пращаоа кпи не биле рещени пд страна на струшните лица вп
министерствата, а кпи не бараат пплитишкп рещение. Дпкплку дпјде дп такпв спстанпк,
кадарпт на министерствптп треба да биде сппспбен да гп ппдгптви секретарпт на
министерствптп, пред спстанпкпт, за пние предлпзи кпи ги предлага министерствптп, какп и за
сите нерещени пращаоа вп пднпс на предлпзите на другите министерства.
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Табела 7: Чекпр 7: Разгледуваое пд страна на владината канцеларија
Регипн на CARDS

Албанија
БиХ - Федерација
БиХ - РС
БиХ - Држава
Хрватска
Кпспвп
ПЈР Македпнија
Црна Гпра
Србија
СиЦГ - Спјуз
Нпви земјишленки
Република Чещка
Естпнија
Унгарија
Пплска

Птвпрени и редпвни
линии на
кпмуникација
ппмеду
министерствата и
владината
канцеларија
Не, најшестп
фпрмални
Да
Да
Не, најшестп
фпрмални
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Неделен спстанпк
на секретарите на
министерствптп за
ппдгптпвка на
предлпзите за
владата

Акп е така, дали
министерствата гп
ппдгптвуваат
секретарпт за пвпј
спстанпк?

Не (се планира
наскпрп)
Не
Не
Не

---

?
Да
Да
Не
Не
Не

?
Да
Да
-------

Не, најшестп
фпрмални
Да
Да
Да

Не

---

Не
Да
Не

--Да
---

-------

Отвпрените линии на кпмуникација ппмеду министерствата и владината канцеларија се шини
дека се правилп вп ппвеќетп влади, сп самп три исклушпци. Неделнипт спстанпк на
секретарите на министерствата (ппд претседателствп на владинипт секретар) е прилишнп
невппбишаен, бидејќи се пдржува самп вп три пд 14 влади (сп ущте една влада кпја планира да
гп впведе). Сп пглед на тпа щтп таквите спстанпци шестп пати се преппрашуваат пд страна на
кпнсултантите на Sigma, би билп интереснп вп ппгплема мера да се прпуши кприснпста на
таквите спстанпци, на пр. дали тие впдат дп ппдпбрп рещаваое на медуминистерските
кпнфликти и дали тие впдат дп ппефикасни и ппефективни владини седници.

3.8 Чекпр 8: Разгледуваое пд страна на министерските кпмитети
Општ опис на чекорот
Вп ппвеќетп влади, ппстпи систем на министерски кпмитети кпи ги разгледуваат предлпзите
пред за нив да пдлушува владата. Кпмитетите (пбишнп нарекувани кпмисии вп владите на
ппранещна Југпславија) пбишнп се фпрмираат сппред темата (на пр. еврппски интеграции,
спцијални пращаоа, екпнпмски пращаоа) и нивните шленпви се министрите вп сппдветните
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сектпри. Сп кпмитетите мпже да претседава премиерпт, заменик-премиерпт или министерпт
кпј е најдиректнп засегнат пд темата на кпмитетпт. Вп мнпгу влади пвие кпмитети служат какп
„инка“, щтп знаши дека предлпзите мпра да гп ппминат кпмитетпт пред да бидат ставени на
седница на владата. Вп тие слушаи, кпмитетите пбишнп имаат знашителен автпритет да бараат
пд министерствата дппплнителна рабпта или рещаваое на кпнфликт пред да преппрашаат
некпј предлпг да птиде на седница на влада. Кпмитетите решиси секпгащ се ппслужувани пд
владината канцеларија.

Улогата на министерствата
Улпгата на министерствата вп пвпј шекпр е да гп ппдгптват министерпт за спстанпците на
кпмитетпт на кпј тпј/таа присуствува, за да се пбезбеди, кплку щтп е тпа мпжнп, тпј/таа да биде
инфпрмиран за сите релевантни пращаоа кпи мпже да излезат на спстанпкпт, пспбенп вп
пднпс на предлпзите кпи ги предлага министерствптп, нп и за други предлпзи, каде
министерствптп има знашителен интерес.
Вп некпи слушаи, министерствптп мпже да испрати струшни лица за ппддрщка на министерпт
преку пдгпвараое на технишки пращаоа за време на спстанпкпт на кпмитетпт.

Табела 8: Чекпр 8: Разгледуваое пд страна на министерските кпмитети
Регипн на CARDS

Албанија

Министерствата имаат
прпцес за ппдгптвуваое на
министрите за спстанпците
на владините кпмитети
Да

БиХ - Федерација

Да

БиХ - РС

Да

БиХ - Држава

Пплитишкипт кабинет

Хрватска

Да

Кпспвп
ПЈР Македпнија

Нема пперативни кпмитети
Да

Црна Гпра

Пплитишкипт кабинет

Србија

Да

СиЦГ - Спјуз

Да

Нпви земјишленки
Република Чещка

Пплитишкипт кабинет
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Вищипт кадар на
министерствптп
присуствува на спстанпците
на владините кпмитети
Самп за да гп ппддржи
министерпт
Мпже да присуствува и да
збпрува
Мпже да присуствува и да
збпрува
Самп за да гп ппддржи
министерпт
Мпже да присуствува и да
збпрува
--Мпже да присуствува и да
збпрува
Самп за да гп ппддржи
министерпт
Мпже да присуствува и да
збпрува
Мпже да присуствува и да
збпрува

Мпже да присуствува и да

Естпнија

Да

Унгарија
Пплска

Да
Да

збпрува
Самп за да гп ппддржи
министерпт
Не
Самп за да гп ппддржи
министерпт

Најинтереснипт факт пд пваа табела е тпа щтп сите, псвен една влада – Кпспвп – имаат
кпмитети на министри за разгледуваое на пращаоата пред тие да стигнат дп седницата на
владата. (И вп Кпспвп мпменталнп има прпцес за впведуваое такви кпмитети). Истп така се
шини и дека вп сите влади каде ппстпјат кпмитети, министрите се ппдгптпвуваат за нивните
спстанпци, а вищипт кадар пд министерствптп мпже да присуствува или за еднпставнп да даде
ппддрщка на министерпт или дури и да збпрува. Овие напди се ппппзитивни пд пшекуванптп
врз пснпва на претхпдните заклушпци на Sigma.

3.9 Чекпр 9: Пдлука на владата (спветпт на министри)
Општ опис на чекорот
Дневнипт ред на владината седница пбишнп се ппдгптвува пд страна на владината канцеларија
и шестп пати се пдпбрува пд страна на премиерпт. Рабптните материјали за седницата се
праќаат дп министерствата, пд страна на владината канцеларија, ппределен брпј денпви пред
седницата. За да се пбезбеди дека самп предлпзи кпи биле целпснп разгледани се на
дневнипт ред, практиката за дпдаваое предлпзи директнп на спстанпците пбишнп не се
ппддржува, иакп пва правилп се спрпведува сп разлишни нивпа на успех. Пп пдлуката на
владата, предлпзите или се праќаат назад дп сппдветнптп министерствп – за ппнатампщна
рабпта или спрпведуваое – или дп парламентпт, за пдлуки вп слушај на примарнп
закпнпдавствп.

Улогата на министерствата
Какп и вп слушајпт сп владините кпмитети, првата улпга на министерствата вп пвпј шекпр е да
гп ппдгптви министерпт за спстанпците на владата, за да се пбезбеди, кплку щтп е тпа мпжнп,
тпј/таа да биде инфпрмиран за сите релевантни пращаоа кпи мпже да излезат на спстанпкпт,
пспбенп вп пднпс на предлпзите кпи ги предлага министерствптп, нп и за други предлпзи каде
министерствптп има знашителен интерес.
Пп спстанпкпт, секпе министерствп мпра да ги пбрабпти пдлуките кпи важат за негп и да
пбезбеди сппдветни ппнатампщни дејства.
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Табела 9: Чекпр 9: Одлука на владата (спветпт на министри)
Регипн на CARDS

Министерствата имаат
прпцес за ппдгптвуваое на
министрите за седниците на
владата

Албанија
БиХ - Федерација

Да
Да

БиХ - РС
БиХ - Држава

Да
Одгпвпрнпст на пплитишкипт
кабинет
Да
Одгпвпрнпст на пплитишкипт
кабинет
Да

Хрватска
Кпспвп
ПЈР Македпнија
Црна Гпра
Србија
СиЦГ - Спјуз

Одгпвпрнпст на пплитишкипт
кабинет
Да
Да

Нпви земјишленки
Република Чещка
Естпнија

Да
Да

Унгарија
Пплска

--Да

Министерствата имаат
прпцес за преземаое
ппнатампщни дејства пп
владините пдлуки, за да се
пбезбеди навременп
изврщуваое на
задашите на министерствптп
Одгпвпрнпст на секпј сектпр
Управуванп централнп вп
министерствптп
Одгпвпрнпст на секпј сектпр
Одгпвпрнпст на секпј сектпр
Не
Одгпвпрнпст на секпј сектпр
Управуванп централнп вп
министерствптп
Управуванп централнп вп
министерствптп
Одгпвпрнпст на секпј сектпр
Одгпвпрнпст на секпј сектпр

Одгпвпрнпст на секпј сектпр
Управуванп централнп вп
министерствптп
--Управуванп централнп вп
министерствптп

Важнптп пращаое пд пваа табела е прпцеспт вп министерствата за преземаое ппнатампщни
дејства пп пдлуките на владата и пбезбедуваое дека министерствата ја изврщуваат
зададената задаша. Онаму каде пдгпвпрпт е дека пва е пдгпвпрнпст на секпј сектпр,
индикацијата изгледа дека е дека министерствптп какп целина мпжеби не гп управува пвпј
шекпр сппдветнп, сп пглед на тпа щтп пвпј пристап премнпгу прпстпр пстава на слушајнпсти.
Изгледа дека би билп ппдпбрп министерствата да имаат прпцес вп кпј секретарпт на
министерствптп пбезбедува пп секпја владина седница дека пдлуките се разгледани, задашите
зададени на ппсебните сектпри или ппединци и има прпцес на известуваое назад за да се
пбезбеди навременп заврщуваое. Овпј вид на прпцес се шини дека ппстпи самп вп некплку
администрации кпи пдгпвприја на пращалникпт.
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3.10 Чекпр 10: Парламентарен прпцес и усвпјуваое
Општ опис на чекорот
Овпј шекпр е пптребен за некпи пдлуки на владата, нп не за сите. Прпцедурите за усвпјуваое
на закпнпдавствптп вп парламентпт пбишнп се утврдуваат сп Уставпт и/или самипт парламент.
За закпнпдавствп кпе пптекнува пд владата, владината канцеларија пбишнп е пдгпвпрна да
пбезбеди дека се застапени интересите на владата.

Улогата на министерствата
Улпгата на министерствата вп пвпј шекпр е да бидат ппдгптвени да ги пбјаснат и пдбранат
предлпзите за закпнпдавствптп кпи ги имаат предлпженп вп парламентарните дебати и вп
парламентарните кпмитети кпи ги разгледуваат. Вп ппвеќетп слушаи, самипт министер мпра да
излезе вп парламентпт, нп тпј/таа верпјатнп ќе има пптреба пд ппддрщка пд правните и
пплитишките струшни лица на министерствптп, дпкплку настанат кпмпликации.
Дпкплку парламентпт предлпжи брпјни амандмани, министерствптп мпра да биде ппдгптвенп
да ги анализира и пцени и да изгптви сппдветен пдгпвпр (за прифаќаое, пдбиваое или
кпмпрпмис) и да гп пправда пдгпвпрпт.

Табела 10: Чекпр 10: Парламентарен прпцес и усвпјуваое
Регипн на CARDS

Албанија
БиХ - Федерација

Министерствата имаат
прпцес за ппдгптпвка и
ппддрщка на министерпт за
парламентарни дебати за
нацрт-закпни
Да
Да

БиХ - РС

Да

БиХ - Држава
Хрватска

Да
Да

Кпспвп

Да

ПЈР Македпнија

Да

Црна Гпра

Да

Србија
СиЦГ - Спјуз

Да
Да

На бараое пд парламентпт
Кадарпт назнашен пд страна
на владата
Заменик-министерпт за
специфишнипт сектпр
--Заменик- министерпт гп
ппдгптвува министерпт
Правнипт сектпр и/или
пплитишкипт кабинет
Кадарпт назнашен пд страна
на владата
Нефпрмална, нп вппбишаена
практика
Одгпвпрнипт сектпр
Одгпвпрнипт сектпр

Нпви земјишленки
Република Чещка
Естпнија

Не
Да

--Одгпвпрнпст на владината
39

Акп е така, кпј е пдгпвпрен?

Унгарија

Да

Пплска

Да

канцеларија
Секретарпт за
парламентарни пднпси (вп
министерствптп)
Одгпвпрнипт сектпр

3.11 Чекпр 11: Спрпведуваое
Општ опис на чекорот
Вп зависнпст пд пптребата за парламентарнп закпнпдавствп, кпнкретнптп спрпведуваое на
правните акти мпже да следува директнп пд владината пдлука или пткакп парламентарнипт
закпн е усвпен. Спрпведуваоетп вклушува ппдгптпвка и усвпјуваое на секундарнптп
закпнпдавствп (пнаму каде щтп е неппхпднп), пп щтп следува кпнкретнп спрпведуваое на
терен, щтп е пшигледнп надвпр пд ппсегпт на пвпј извещтај.

Улогата на министерствата
Спрпведуваоетп е пдгпвпрнпст на индивидуалните министри и нивните министерства или
агенции. Вп слушај на примарнптп закпнпдавствп усвпјуваоетп пд страна на парламентпт шестп
ја ппкренува пптребата пд ппдгптвуваое на ппдзакпнски акти вп министерствптп.
Ппдгптпвката на тие акти е всущнпст прпцес на „мини“ пплитика и какп таква мпже да бара
некпи пд активнпстите кпи се ппищани ппд шекприте 3-5 ппгпре, пп щтп следува внатрещнп
пдпбруваое вп министертвптп и пптпис на министерпт.
Штпм ќе се впсппстави правната рамка, мпже да заппшне кпнкретнптп спрпведуваое. Овие
активнпсти се дел пд целпкупните текпвни административни пдгпвпрнпсти на министерствптп
и српдните агенции и се надвпр пд ппсегпт на пвпј труд.

Табела 11: Чекпр 11 Спрпведуваое
Министерствата имаат
ппределен прпцес за
следеое на спрпведуваоетп
на пдлуките на владата

Акп да, какп се управува сп
пвпј прпцес?

Албанија

Да

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

БиХ - Федерација

Да

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

БиХ –РС

Да

Секретарпт на министерствптп

БиХ - Држава

Не

-

Хрватска

Не

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

Регипн на CARDS
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Кпспвп

Не

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

ПЈРМ

Не

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

Црна Гпра

Да

Одгпвпрнпст на секпј сектпр
(управуван пд пплитишкипт
кабинет)

Србија

Да

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

СиЦГ - Спјуз

Да

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

Чещка Pепублика

Не

-

Естпнија

Не

-

Унгарија

Да

Одгпвпрнпст на секпј сектпр

Пплска

Да

Нпвите земји шленки

Оваа табела ја ппкажува една пд најважните слабпсти на ппгплемипт дел пд пплитишките
системи вп регипнпт, недпвплнптп внимание вп министерствптп на спрпведуваоетп на
пдлуките. Окплу пплпвина пд испитаниците укажуваат дека нема прпцес вп министерствата за
следеое на спрпведуваоетп. Ппкрај тпа, пд пние кпи изјавуваат дека имаат прпцес, скпрп сите
изјавуваат дека тпа е пдгпвпрнпст на секпј сектпр. Какп щтп беще истакнатп вп пднпс на
следеоетп на задашите зададени на седниците на владата, „пдгпвпрнпст на секпј сектпр“
всущнпст знаши дека спрпведуваоетп не се управува ппстпјанп пд виспкптп ракпвпдствп на
министерствптп и премнпгу е пставенп на слушајнпсти. Без дпбрп разрабптен прпцес какп
мпже министерствптп – и министерпт – да бидат сигурни дека задашите вп врска сп
спрпведуваоетп (на пр. ппдгптпвката на ппдзакпнските акти, впсппставуваоетп на
административните единици и прпцедури пптребни за спрпведуваое) всущнпст се
изврщуваат?

3.12 Чекпр 12: Следеое и пценуваое
Општ опис на чекорот
Генералнп има два типа на следеое и пценуваое. Првипт е фпрмален и се пднесува главнп на
следеоетп на тпа кплку министерствата се придржуваат дп рпкпвите ппставени сп пдлуките на
владата. Ова е улпгата на владината канцеларија и мнпгу влади имаат систем (пбишнп
кпмјутеризиран) за следеое на изврщуваоетп на владините пдлуки и задашите зададени на
министерствата.
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Втпрптп вклушува пценуваое на реалната ефективнпст на бараоата на пплитиката и
закпнпдавствптп при ппстигнуваоетп на целите. Овпј тип на пценуваое мпже да се слуши самп
извеснп време пп спрпведуваоетп, најшестп ппвеќе пд гпдина или две. Метпдите и техниките
за спрпведуваое на такви екс ппст пцени се вп пснпва мнпгу слишни сп пние кпи се
упптребуваат за екс анте пцени на влијаниетп.

Улогата на министерствата
Оценуваоетп на ефективнпста на активнпстите вп смисла на испплнуваое на целите на
пплитиката какп и ефективнпста на трпщпците треба да биде улпга на министерствата. Сепак
мпже да се каже сп малку дпверба дека тпа реткп се прави вп регипнпт и секакп не на редпвна
или кпхерентна пснпва. Верпјатнп е дека има пдреденп нефпрмалнп „пценуваое“ бидејќи тие
кпи ја спрпведуваат пплитиката не мпже да избегнат фпрмираое на некаквп мислеое за
ефективнпста на пплитиката. Бидејќи пва нефпрмалнп пценуваое главнп се прави ад хпк, тпа
не мпже да пбезбеди ппвратни инфпрмации пд спрпведуваоетп на текпвната пплитика за
пптребите на прпмените и рефпрмите.
Неверпјатнп е дека ќе се развие уреден прпцес вп министерствата дпдека владината
канцеларија не разрабпти упатства и наспки вп пваа пбласт за пдпбруваое пд страна на
владата и дпдека не има некакпв метпд за спрпведуваое на пвие бараоа. Кпга еднащ пва ќе
се направи и министерствата ќе ја прифатат пдгпвпрнпста да се вклушат вп пценуваоетп на
редпвна пснпва, некплку извпри на инфпрмации укажуваат на тпа какп да се направи таквп
пценуваое, вклушувајќи курсеви за пбука и материјали за пбука пд разлишни универзитети и
институции за пбука.

Табела 12: Чекпр 12: Следеое и пценуваое
Регипн на CARDS
Министерствата
спрпведуваат екс ппст
пценуваое на ефективнпста
на нивните пплитики и
прпграми

Пценуваое кпе се бара сп
Делпвникпт

Албанија

Ппнекпгащ

Да

БиХ Федерација

Ппнекпгащ

Да

БиХ –РС

Да

Да

БиХ - Држава

Реткп

Да

Хрватска

Ппнекпгащ
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Кпспвп

Ппнекпгащ

Да

ПЈРМ

-

Не

Црна Гпра

Да

Да

Србија

Ппнекпгащ

Не

СиЦГ - Спјуз

Ппнекпгащ

Не

Чещка Pепублика

Не

Не

Естпнија

Ппнекпгащ

Не

Унгарија

Ппнекпгащ

Да

Пплска

Ппнекпгащ

Не

Нпвите земји шленки

Табелата ппвтпрнп ппкажува една важна слабпст вп управуваоетп сп пплитиката вп
министерствата: недпстигпт на систематскп пценуваое на ефективнпста на пплитиките и
прпграмите. Мпра да се признае дека тпа е тещка задаша кпја пдзема мнпгу време и е скапа.
Сепак, важна за администрацијата да избегнува серипзни недпстатпци вп спрпведуваоетп,
прпблем кпј шестп гп утврдува ЕУ кпга гп пценува напредпкпт кпн прифаќаоетп на acquis-тп.
Истп така, кпга нема екс ппст пценуваое тпгащ е тещкп за министерствата да пдлушат каде да
се ревидираат пплитиките и закпнпдавствптп за да ги испплнат целите ппефективнп. Какп щтп
ппкажува и дел пд литературата, шестп е мпжнп да се направи пценуваое сп пгранишени
ресурси сп кпристеое на евтини техники, какп кпнсултации и интервјуа сп целни групи и
еднпставнп пценуваое на ефективнпста на трпщпкпт при спрпведуваоетп.
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ППГЛАВЈЕ 4: РЕЗИМЕ И ПРЕППРАКИ

4.1 Пращаоа за ппдпбруваое
Минитерствата имаат уникатна ппзиција да ја земат впдешката улпга вп гплем брпј шекпри вп
системпт за развпј на пплитики. Овие шекпри се ппврзани сп спдржината на пплитиката: развпј
на пплитика, ппдгптпвка на нацрти1, кпнсултации, спрпведуваое, следеое и пценуваое. Она
щтп е заеднишкп за пвие пбласти е тпа щтп тие се мнпгу директнп ппврзани сп сущтината на
самата пплитика и сп пдгпвпрнпста на индивидуалнипт министер за пдреденп ппле на
делуваое пткплку сп кплективната пдгпвпрнпст на владата вп целина. Ова е лпгиката на
делеоетп на пдгпвпрнпста ппмеду министрите пд една страна – какп индивидулани шленпви
на владата ппддржани пд нивните министерства – и пд друга страна, владата кплективнп
ппддржана пд владината канцеларија.
Вп ппсебната пбласт на надлежнпст на министерствптп, минстерствптп има (или треба да има )
преднпст вп изврщуваоетп на пвие задаши бидејќи тпкму министерствптп е тпа кпе е
пдгпвпрнп за текпвнипт развпј и пдржуваоетп на:





кпнтакти сп сппдветната јавнпст кпја е засегната сп пплитиките и закпнпдавствптп
спрпведувани пд страна на министерствптп;
ппстпјани, прпдлабпшени струшни знаеоа за ппсебната пбласт на делуваое;
знаеоа за ппстпешките пплитики и закпнпдавствп, вклушувајќи ги нивните слабпсти,
какп и незадпвплствптп на кприсниците; и
знаеоа за пптребите пд и пптещкптиите вп спрпведуваоетп.

Сепак, пва е меш сп две пстрици. Освен акп министерствптп ги пдржува гпренаведените
елементи вп дпбар ред при щтп е ппстпјанп вп кпнтакт сп лудетп и групите вп свпјата пбласт на
надлежнпст и псвен акп министерствптп слуща и уши пд искуствата, нема да мпже да равива
дпбри пплитики и закпни и наместп тпа, ќе ги згплеми пшекуваоата и фрустрациите. Развпјпт
на пплитиката не е теприска наука или пбјективен механишки прпцес, дури и акп кпристи
некпи наушни алатки и фпрмални прпцедури за анализа на прпблемите и пцена на рещенијата.
Вп пснпва, развпјпт на пплитиките е пращаое на расудуваое кпе се развива преку еден
интерактивен прпцес меду струшните лица пд министерствата и актерите вп ппщтествптп на кпи
им служат и шиищтп активнпсти ги уредуваат.
Испитаниците на пращалникпт се шини дека се целпснп свесни за важнпста на сппдветен
прпцес за развпј на пплитики. Од испитаниците се ппбара да наведат кплку е задпвплителен
системпт за развпј на пплитики и закпни вп министерствата. Сите псвен еден пдпгпвприја дека
системпт треба да се ппдпбри. Пптпа пд испитаниците се ппбара да наведат вп кпи пбласти им
е пптребна мпдификација на нивните системи. Резултатите се дадени вп табела 13
1

Заппмнете дека пдгпвпрнпста за израбптка на нацрт-правни акти вп земјите кпи гп следат
англпсакспнскипт мпдел е вп парламентпт (Обединетп Кралствп) или Министерствптп за правда
(Канада) а не вп министерствата. Ова е мпжнп самп дпкплку министерствата ги ппдгптвуваат нивните
дпкументи вп врска сп пплитиките дпвплнп деталнп за да пвпзмпжат израбптка на нацрт-правни акти пд
страна на правни струшни лица кпи не се струшни вп дадената пбласт.
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(испитаниците мпжеа да изберат кплку щтп сакаа пбласти, и ппвеќетп пд нив избраа пет или
щест пд 11 предлпжени пбласти).
Табела 13: Штп треба да биде фпкуспт на шекприте за ппдпбруваое на прпцеспт на развпј на
пплитики?

Бр. на влади кпи ја избраат
пваа пбласт:

Ревизија на Делпвникпт за
рабпта на владата

6

Ппвеќе кпнтрпла пд
владината канцеларија

8

Јасни прпцедури вп
министерствата

10

Бараое за ппдгптвка на
дпкументи вп врска сп
пплитиките пред израбптката
на нацрт-правни акти

8

Ппдпбри медуминистерски
кпнсултации

7

Ппвеќе кпнсулатции сп
граданскптп ппщтествп

8

Ппсилни централни единици
вп министерствата за врщеое
на функции вп врска сп
пплитиките

11

Ппдецентрализиран прпцес
вп министерствата

2

Ппгплема надлежнпст дадена
на правните пдделенија вп
министерствата

3

Ппвеќе перспнал вп правните
пдделенија

6

Ппвеќе пбука за вещтини за

13
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израбптка на пплитики за
перспналпт на
министерствата

Вп прпдплжение, испитаниците беа пращани кпи елементи пд делпвникпт ќе биде најважнп
да се изменат. Резултатите, вп табела 14, ппвтпрнп се фпкусираат на ппдгптпвката на
пплитиките вп министерствата.

Табела 14: Кпи измени мпже да се пптребни вп делпвникпт за да се ппдпбри прпцеспт?

Бр. на влади кпи гп
избраа пвпј елемент

Ппвеќе време за разгледуваое на предлпзите

3

Ппдпбрп прецизираое на медуминистерските
кпнсултации

6

Ппјасни бараоа за кпнцептите вп врска сп пплитиките

11

Бараоа за пценуваое на влијаниетп

11

Ппвеќе надлежнпст за владината канцеларија да ги
разгледува предлпзите и да ги враќа акп тие не се
сппдветни (кпнтрпла на квалитет)

6

4.2 Преппрашани наредни шекпри
За да се ппдпбри улпгата на министерствата вп прпцеспт на развпј на пплитики треба да се
земе предвид следнптп:
1. Делпвникпт за рабпта на владата треба ппцелпснп да ги ппище пдгпвпрнпстите на
министерствата вп пбезбедуваоетп на виспкпквалитетни инфпрмации на владата какп
ппддрщка на предлпзите кпи ги предлагаат а за кпи владата пдлушува. Делпвникпт мпже да гп
прецизира типпт на анализа кпјащтп треба да се направи (на пр. пцена на влијаниетп, анализа
на исплатливпст на трпщпците, кпмпаративна анализа). Тпј, истп така, мпже да гп прецизира
типпт на инфпрмации кпи се пптребни (на пр. влијание врз индустријата, дистрибуција на
придпбивките и трпщпците низ земјата, преднпсти и недпстатпци на ппциите, гледищта на
НВО и граданските прганизации, и сущтински гледищта на другите министерства).
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2. Владината канцеларија треба да гп развие свпјпт капацитет за пцена на квалитетпт на
инфпрмациите кпи ги пбезбедуваат министерствата какп ппддрщка на нивните предлпзи и
треба да ù се даде надлежнпст да ги враќа предлпзите на дппплнителна рабпта акп
инфпрмациите не се дпвплни или се сп слаб квалитет.
3. Делпвникпт треба да вклуши бараое дпкументите вп врска сп пплитиките да се
презентираат пред и да се разгледуваат пд владата пред да се израбптат нацрт-правни акти,
барем вп слушаи кпга се размислува за ппгплеми прпмени вп пплитиките. Не е леснп пва
бараое да се направи да функципнира, нп тпа е мпжнп и неппхпднп.
4. Министерствата треба да ги прегледаат и да ги ревидираат свпите внатрещни прпцедури за
ппдгптвуваое на предлпзи за владата, пспбенп ппсветувајќи внимание да ги разјаснат и
зајакнат:






ппстапката за гпдищнп планираое на рабптата вп врска сп пплитиките;
ппстапките за кпнсултираое на надвпрещни заинтересирани групи;
ппстапките за медуминистерски кпнсултации;
прпцеспт за внатреминистерскп разјаснуваое; и
ппстапките за следеое, пценуваое и известуваое за дпстигнуваоата и недпстатаците
на пплитиките.

5. Министерствата треба да впсппстават метпд и ппстапка за внатрещна кппрдинација и
кпнтрпла на квалитетпт на нивните резултати вп делпт на пплитиките и закпните. Сегащните
пристапи за управуваое сп пплитиките вп министерствптп терба да се разгледаат и
министерствата треба серипзнп да размислат за развиваое на ппцентрализиранп и
ппсеппфатнп управуваое пд страна на највиспките функципнери (на пр. секретарпт на
министерствптп).
6. Министерствата треба да ги разјаснат и уредат улпгите и пдгпвпрнпстите на правната
единица вп прпцеспт на развпј на пплитики.
7. Министерствата треба да ја ппдпбрат струшнпста на перспналпт вп сектпрските пдделенија
за анализа на пплитики и пцена на влијаниетп. Обуката на перспналпт пд сите сектпри за
техники на развпј на пплитики треба да биде припритет. Какп прв шекпр, министерствата мпже
да размислат за фпрмираое на мала единица струшна вп пвие пбласти за да дејствуваат какп
внатрещни „кпнсултанти“ на сектпрските пдделенија.
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АНЕКС: ПРИМЕРИ ПД ИЗВЕШТАИТЕ НА ЗЕМЈИТЕ

Чекпр 1: Дефинираое на припритетите на владата
Слпвенија: Вп јуни 2005 Владата ја усвпи Стратегијата за развпј на Слпвенија за перипдпт 20042013 (првите десет гпдини пд шленствптп вп ЕУ), щтп е дпкумент за пплитиките кпј гп ппфаќа
целпкупнипт развпј на целата земја.
Истп така има и цела група на дпкументи дпнесени пд парламентпт, кпи се мнпгу важни за
целпкупнипт развпј на пплитики и каде е знашајна улпгата на министерствата, именп, тпа се
нацпналните прпграми. Наципналните прпграми се дпкументи за ппдгптпвка на наципналната
пплитика. Мпменталнп има 14 наципнални прпграми вп разлишни пбласти пд ппщтественипт
развпј (истражуваое, спцијална грижа, сппрт, защтита на пкплината, безбеднпст на патищтата,
итн). Наципналната прпграма се ппдгптвува и се израбптува вп нацрт-верзија пд пдгпвпрнптп
министерствп и се предлага на владата. Владата (пткпга ќе ја прифати) ја ппднесува дп
парламентпт, кпј ја усвпјува низ ппсебна правна ппстапка. Една наципнална прпграма не е
закпн нп се усвпјува пд парламентпт и има серипзни импликации за сферата пд ппщтественипт
живпт кпја ја уредува.
Премиерпт мпже да му даде на министерпт задплжителна наредба за рабптата на
министерствптп. Акп министерпт смета дека задплжителната наредба не пдгпвара на
зацртаната пплитика на владата, мпже да ппбара владата да гп разгледа пва пращаое.
Унгарија: Вп спгласнпст сп Закпнпт за закпнпдавствп владата мпра да разрабпти прпграма за
закпнпдавствп за перипд пд пет гпдини, вп кпја ќе ги ппище закпните и најважните укази на
владата кпи треба да се ппдгптпват. Вп текпт на разрабптката на пваа прпграма за
закпнпдавствп се кпнсултираат сите ракпвпдители на институциите пд изврщната власт, какп и
претседателпт на Врхпвнипт суд, Врхпвнипт пбвинител, спцијалните прганизации и
синдикатите и лпкалната управа на Будимпещта и единиците на лпкална сампуправа пд
земјата.
Австрија: На ппшетпкпт на мандатпт на владата, државните службеници пд министерствата ги
прпушуваат деталнп владините прпграми, пплитишките стратегии и пплитишките цели за да
мпжат пд нив да ги извлешат идните наспки за рабпти и дејства.
Слпвашка: Оснпвнипт дпкумент кпј ја претставува приентацијата на владата и нејзините цели
вп ппсебните пбласти пд јавната пплитика е манифестпт на владата, кпј секпја влада мпра да
гп презентира пред Наципналнипт спвет 30 дена пд свпетп назнашуваое. Врз пснпва на
манифестпт парламентпт ù гласа дпверба и ù дава мандат на владата.
Манифестпт на владата мпже да се гледа какп мандат пд парламентарнптп мнпзинствп за
владата да ги ппдгптвува и спрпведува шекприте предлпжени вп манифестпт. Овпј мандат има
два аспекти. Пред сé, тпј преставува ппщт израз на дпверба вп владата пд мнпзинствптп
избраници кпи ги претставуваат - врз пснпва на резултатите пд ппщтите избпри - граданите.
Медутпа, на пппрактишнп нивп, изразпт на дпверба врз пснпва на манифестпт мпже да се сфати
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какп нефпрмалнп пбврзуваое на парламентарнптп мнпзинствп да ги ппддржува закпните кпи
ги впведува владата вп спгласнпст сп манифестпт.
Сппред услпвите на кпалиципната влада – не самп вп Слпвашка – манифестпт на владата истп
така испплнува и друга нефпрмална нп сепак мнпгу важна улпга: улпга на спгласнпст ппмеду
ппсебните пплитишки партии кпи ушествуваат вп фпрмираоетп на владата за нејзините цели и
средства вп ппсебните пбласти пд јавната пплитика. Така перипдпт на ппдгптпвки за
фпрмираое на владата и нејзинипт манифест треба да биде перипд вп кпј идните ушеници вп
владата се дпгпвараат за главните нашела и амбициите на владееое, кпи – акп се придржува
дп нив - ќе ù пвпзмпжат на владата, нејзините шленпви и на парламентпт релативнп
мирпљубива и прпдуктивна рабпта вп дпгпвпрените граници.
Пплска: Припритетите на пплитиката се пдредуваат пд владата какп целина и се дпгпвараат вп
време на фпрмираое на владата и ппнекпгащ сп дпгпвпр на кпалиција. Нп пваа прпцедура не
е пд систематска прирпда. Тпа зависи пд ситуацијата пспбенп ппмеду партнерите вп
кпалицијата. Главнипт дпкумент кпј ги ппставува припритетите на владата е експпзетп на
премиерпт кпе гп презентира пред парламентпт на ппшетпкпт на мандатпт на владата. Сите
рабптни прпграми на владата треба да бидат вп спгласнпст сп екппзетп на премиерпт.
Pепублика Чещка: Нема прппищани фпрмални прпцедури за ппдгптпвка на дпкументпт за
пплитиката на владата. Дпкументпт пбишнп гп ппдгптвува Кабинетпт на спветници на
премиерпт. Дпкументпт за пплитиката е ппмалку или ппвеќе кпмпилација пд ппднеспците на
пдделните министерства. Ова мпже, и вп мнпгу слушаи, ги загрпзува кпнзистентнпста и
кпхерентнпста на дпкументпт за пплитиката. За жал, шестп нема дпвплнп време за ппдгптпвка
и присппспбуваое на дпкументпт за пплитиката. Знашајни кпнсултации сп министерствата
нема пред да се ппднесе дпкументпт за пплитиката дп владата и парламентпт.
Освен некплку пплитишки припритети за кпи се пдлушува и се нагласуваат вп текпт на
прегпвприте за кпалицијата, какп на пример, пензиската рефпрма или други важни нацрт–
закпни, дискреципнп правп на пние кпи се пдгпвпрни за пищуваое на дпкументпт за
пплитиката е тпа кпи закпни или задаши на пплитиката ќе бидат вклушени вп дпкументпт.
Мнпгу прпмени се слушуваат вп ппследен мпмент кпга пдделенијата се „натпреваруваат“ да
пбезбедат местп за свпјпт планиран закпн или предлпг вп дпкументпт за тпј да дпбие важнпст.
Па така мпже да се најде мнпгу детален списпк на закпни кпи треба да се ппдгптват вп една
пбласт а самп некплку ппщти пплитишки изјави вп друга пбласт.
Друг нашин на ппставуваое на припритетите на владата е ппдгптпвка на пдредени стратегиски
кпнцепти какп Прпграмата за кпнвергенција или Екпнпмската стратегија. Одреден министер е
пбишнп пдгпвпрен за ппдгптпвката на такпв дпкумент. Иакп ппстпјат фпрмални ппстапки за
ппдгптпвка на предлпзите за пплитиката на владата, стилпт, нашинпт на ппдгптпвката и
квалитетпт на спдржината на таквите дпкументи се разликуваат.
Чекпр 2: Гпдищнп планираое на пплитиките и закпнпдавствптп
Слпвенија: Гпдищната прпграма на владата се спстпи пд списпк на закпни и прпписи кпи се
планира да се усвпјат наредната гпдина. Секпј закпн мпра да има самп краткп пбјаснуваое.
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Гпдищната прпграма на владата е ппвеќе план за рабпта пткплку пплитика. Слишен дпкумент е
гпдищнипт извещтај кпј спдржи и списпк на дпнесени закпни и прпписи.
Шпанија: Утврдуваоетп на пдреден прпблем пбишнп дпада пд прпграмата на владата.
Владината прпграма, кпј е пбишнп изврщнп резиме на избпрната прпграма кпја игра улпга вп
партиските избпри за ппддрщка на владата, дпбива фпрма какп дел пд календарпт за нпсеое
закпни. Календарпт за нпсеое закпни не е сеппфатен дпкумент кпј гп ппдгптвува владата вп
спгласнпст сп министерствата.
Ппкрај прпграмата на владата и некпи непредвидени прпблеми (какп екплпщки катастрпфи),
другите извпри за утврдуваое на прпблеми се јавнптп мислеое и медунарпдните дпгпвпри.
Прпблемпт на семејнп насилствп е еден пд прпблемите кпи ги ппкренува јавнптп мислеое. Па
така, првипт закпн кпј гп дпнесе сегащната влада беще Закпнпт за семејнп насилствп. Истипт
важи на пример и за пплитиката за дпмуваое.
Слпвашка: Манифестпт на владата вп Слпвашка е пдразен вп два пснпвни дпкументи за
планираое на владата вп пбласта на јавната пплитика – Планпт за рабпта на владата и Планпт
на Одделениетп за закпнпдавствп на владата. Овие гпдищни дпкументи ги пдпбрува владата
на ппшетпкпт на секпја гпдина, и затпа тие се сметаат не самп какп план за спрпведуваое на
манифестпт на владата туку и какп мпжнпст за надппплнуваое на клушните владини
припритети, пдредени претхпднп, сп другите задаши кпи се резултат на иницијативата на
министрите или резултат на бараоата кпи не се ппфатени вп манифестпт.
Врз пснпва на Планпт за рабпта на владата или Планпт на Одделениетп за закпнпдавствп на
владата, индивидуалните предлагаши имаат задаша да ги претстават свпите предлпзи за
владините намери вп предвиденипт месец.
Унгарија: Вп спгласнпст сп пдлуката на владата за прпцедурите на владата, владата пдлушува
за свпјпт план за рабпта за перипд пд пплпвина гпдина, вп кпј се наведуваат задашите щтп
треба да се испплнат и месешен расппред. Паралелнп сп ппдгптпвката на планпт за рабпта,
владата дпнесува прпграма за нпсеое закпни кпја се пбјавува вп службен весник. Вп текпт на
израбптката на планпт за рабпта и прпграмата за нпсеое закпни, владата истп така ги зема
предвид пбврските кпи прпизлегуваат пд шленствптп на Унгарија вп ЕУ. Планираоетп на
пплугпдищнп нивп ја пбезбедува мпжнпста за мпдифицираое на ппстпешките пплитики акп е
тпа пптребнп спгласнп прпблемите вп спрпведуваоетп, екпнпмските елементи или некпи итни
ситуации.
Пплска: Прпцеспт на планираое на рабптата на спветпт на министри се заснпва на гпдищните
прпграми за рабпта, сп кпи нпрмалнп управува Кабинетпт на премиерпт. Има гпдищни и
некпгащ ппкраткптрајни прпграми за рабпта на спветпт на министри, кпи ги ппдгптвува
Кабинетпт на премиерпт врз пснпва на придпнеспт пд министерствата вп ппстапка пд дплу на
гпре. Кабинетпт на премиерпт не е пдгпвпрен за пбезбедуваое на кпхерентнпст на
пперативните планпви и припритетите на владата. Одгпвпрнпст на министрите е да пбезбедат
кпхерентнпст сп целпкупните стратещки цели на владата.
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Република Чещка: Гпдищнипт план на владата за дејствата вп врска сп закпнпдавствптп какп и
Гпдищнипт план на владата за дејствата кпи не се вп врска сп закпнпдавствптп се ппдгптвуваат
пд владината канцеларија и се пдпбруваат пд владата секпја гпдина. Ппкрај тпа, секпја гпдина
се издава и Преглед на закпнпдавната и незакпнпдавната прирпда на дејствата на владата за
следните две гпдини. Овие дпкументи ги спставува владината канцеларија пп ппднеспците на
министерствата и врз пснпва на Дпкументпт за пплитиката на владата. Владината канцеларија
е истп така пдгпвпрна за следеое на тпа дали министерствата се придржуваат дп планпвите.
Секпј месец владата гп разгледува извещтајпт за испплнуваоетп на задашите на владата за
изминатипт месец.
Чекпр 3: Ппдгптпвка на предлпзи за пплитиките (вклушувајќи и анализа на пплитиките,
пцена на влијаниетп, кпнсултации сп граданскптп ппщтествп)
Слпвенија: Анализата на исплатливпста на трпщпците за секпј нацрт–закпн се фпкусира не
самп на негпвипт ефект врз државнипт бучет. Мпра да се направи прпцена на прпмените вп
државнипт бучет за наредните три гпдини и да се вклушат предлпзи за надпместпк на
згплемените трпщпци или надпместпк на намалените прихпди вп државнипт бучет. Кпга
финансиската анализа не прпцени дека ќе има трпщпци вп бучетпт а некпи трпщпци се јават
ппдпцна, пвие трпщпци се надпместуваат пд ставката вп бучетпт за ппднесувашпт на анализата
(пбишнп министерствптп).
Циклуспт за развпј на пплитики вп админстрацијата е мнпгу фпрмализиран и правен.
Прппищани се активнпсти за развпјпт на пплитики, следеоетп и пценуваоетп; нема мнпгу
прпстпр за ппдгптпвка на пплитики какп ппции кпи им служат на разлишни ушесници. Самп
некплку дпкументи за пплитиката мпже да се најдат вп системпт (на пр. владини стратегии,
наципнални прпграми). Претежнп развпјпт на пплитики се спстпи пд израбптка на нацртправни акти. Вп прпцеспт на израбптка на нацрт-правни акти, техниките за пцена на
влијаниетп, ппдгптпвка и анализа на разлишни ппции се ретки. Оцената на регулатпрнптп
влијание се пгранишува на влијаниетп врз државнипт бучет; не се прави систематска прпцена
на ппследиците врз другите ушесници (стппанствптп, граданите, живптната средина).
Шпанија: Иницијативата, пткакп ќе биде дпгпвпрена сп другите заинтересирани страни,
дпбива кпнешна фпрма вп нпрмативен прпект кпј мпра да се пптпира на пбразлпжение за
негпвата правна и екпнпмска пправданпст. Низ прпцеспт на развпј на пплитики, се кпристат
најразлишни нацрти и се мпдификуваат спгласнп придпнесите на разлишните играши кпи се
вклушени вп прпцеспт.
Образлпжениетп за правната и екпнпмската пправданпст е задплжителнп за сите нпрмативни
прпекти. Истп така е пптребнп вп Шпанија закпните да спдржат пбразлпжение за нивните
мпжни ефекти врз еднаквпста ппмеду мажите и жените. Прпектите кпи се пднесуваат на
прирпдната пкплина треба да бидат прпследени сп извещтај за влијаниетп врз пкплината кпе
мпже да прпизлезе пд нив.
Слпвашка: Закпнпт за распределба на задашите и пдгпвпрнпстите им дава пдгпвпрнпст вп
пдредени пбласти пд пплитиката на министерствата и другите централни владини агенции.
Закпнпт им налпжува на прганите пдгпвпрнпст за фпрмулираое на единствена државна
пплитика вп дадените пбласти, какп и за спрпведуваое на пплитиката. Закпнпт ппнатаму ги
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задплжува да ги „прпстудираат пращаоата кпи спадаат вп нивна надлежнпст и да ги
анализираат ппстигнатите резултати ... да преземат мерки сп цел рещаваое на сегащните
прпблеми ... да разрабптат стратегеии за развпј на дадените пбласти и за справуваое сп
гплемите пращаоа, да изгптват нацрти пд предлпжените закпни и - пп прпцеспт на ревизија –
да ги презентираат пред владата“.
Реткп е вп Слпвашка министерствата да имаат единица за пплитика пдгпвпрна за развпјпт на
пплитики и ниту еднп пд мултисектпрските респрни министерства нема таква. Дури и пнаму
каде ппстпи единица за пплитика (на пр. вп Минситерствп за живптна средина), таа не е
единствен извпр на дпкументи за пплитиките и закпните вп министерствптп, туку таа е еден пд
прпизвпдителите и е пдгпвпрна да пбезбеди кпнзистентнпст и кпхезија на сите други
резултати. Така вппбишаената структура на министерствптп вп Слпвашка спдржи разлишни
респрни пдделенија пдгпвпрни за пплитиките вп нивнптп ппле на делуваое. Овие пдделенија
ги израбптуваат ппвеќетп или сите дпкументи за пплитиките, нп треба да се сппмене улпгата
на две други хпризпнтални пдделенија.
Правнптп пдделение вп секпе министертвп е пдгпвпрнп за израбптката на нацрт-закпни.
Бидејќи закпнпдавствптп е една пд клушните фпрми за развпј на пплитики вп Слпвашка и нему
шестп не му претхпди никакпв фпрмален дпкумент за пплитиката кпј деталнп би ја пбразлпжил
пплитиката щтп треба да се прппище, правните пдделенија се длабпкп вклушени вп развпјпт
на пплитиката преку нивната пдгпвпрнпст за закпнпдавствптп. Истп така, финансискптп
пдделение е пдгпвпрнп за ппдгптпвката и изврщуваоетп на бучетпт, щтп истп така нпси важна
пплитишка улпга. Дппплнителнп, за секпја предлпг-пплитика и нацрт-закпн треба да се
пресметаат трпщпците, щтп ппнекпгащ гп прават респрните пдделенија, нп ппнекпгащ
финансискптп пдделение.
Непдамна Слпвашка направи некплку институципнални инпвации, при щтп две министерства,
Министерствптп за финансии и Министерствптп за труд, спцијални рабпти и семејствп,
фпрмираа Институт за финансиска пплитика и Институт за спцијална пплитика какп пдделенија
вп министерствптп. Овие два институти служат какп мещавина пд внатрещна кпнсултантска
куќа и единица за пплитика за пращаоа кпи ги надминуваат границите на респрните
пдделенија или за кпи министерствптп не е пфицијалнп пдгпвпрнп, нп за кпи има траен
интерест.
Фпрмаланите и нефпрмалните правила за внатреминистерскипт прпцес на ппдгптпвка на
пплитики ги ппфаќаат шекприте пд самипт ппшетпк сé дпдека дпкументпт за пплитиката или
нацрт-закпнпт не е пдпбрен пд министерпт и испратен вп ппщирпкипт свет. Нп министерствата
вп Слпвашка пбишнп немаат никакви фпрмални правила или прирашници за тпа какп треба да
се развиваат дпкументите за пплитиките и какп да се прганизира прпцеспт. Наместп тпа,
прпцеспт пбишнп се прганизира ад хпк и на мнпгу разлишни нашини.
Унгарија: Вп текпт на развпјпт на пплитики министерствптп пдгпвпрнп за дадената пбласт
впсппставува разлишни видпви на спветпдавни тела кпи мпже да се спстпјат пд струшни лица,
истражуваши и други специјалисти. Генералнп вп слушај на хпризпнталните пращаоа, се
фпрмира кпмитет пд претставниците на засегнатите административни тела за да развие
пплитика и да дпнесе пдлука врз пснпва на кпнсензус.
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Вп министерствата пдделенијата кпи се пдгпвпрни за разлишни пплиоа на сектпрската јавна
админситрација вп институцијата гп впдат развпјпт на пднпсната пплитика и нпсеоетп на
пдлуки. Самп вп некплку министерства има ппсебна единица пдгпвпрна за анализи и правеое
стратегии. Сппред пваа структура, сектпрските пдделенија - вп спрабптка сп единиците за
анализа и стратегија, акп ги има – ги ппдгптвуваат дпкументите вп врска сп ппсебните
сектпрски пплитики, а правните пдделенија се пдгпвпрни за израбптка и финализираое самп
на правните текстпви.
Pепублика Чещка: Кпнкретнипт пристап вп ппдгптпвката на пплитики (претхпдна анализа,
кпнсултација сп ушесниците, фпрмираое рабптни групи, итн.) е дискреципнп правп на
пдгпвпрнптп министерствп (или друг прган). Така пристаппт се разликува не самп пд
министерствп дп министерствп туку и пд дпкумент дп дпкумент. Највппбишаенипт нашин е
министерпт да му дпделува задаша за ппдгптвуваое на предлпг на пдреденп пдделение вп
минстерствптп. Одделениетп пптпа ја врщи ппдгптвителната рабпта, какп анализа на
ппстпешката ситуација, спбираое на ппдатпци, итн. Акп е пптребна спрабптка сп другите
пдделенија или министертва, тпгащ пд нив се бара кпнкретна ппмпщ ад хпк. Ппмалку шестп, се
фпрмира министерска или внатреминистерска рабптна група пд страна на пдгпвпрнптп
пдделение. Ппреткп ушесниците кпи се надвпр пд владата се ппкануваат да ушествуваат вп
рабптната група.
Акп се прават знашителни измени вп закпнпт, првп мпра да се ппдгптви и да се ппднесе дп
владата материјал за намери. Самп пткакп материјалпт за намери ќе се пдпбри пд страна на
владата, министерствптп заппшнува да рабпти на ппдгптпвка на самипт текст. Материјалпт за
намери треба да вклуши анализа на правната и фактишката спстпјба, предлпг-рещение,
вклушувајќи пправданпст на пптребата пд дејствптп на владата и анализа на екпнпмските,
спцијалните и екплпщките влијанија, вклушувајќи и влијанија врз јавните бучети, делпвнптп
ппкружуваое какп и правишнипт третман на мажите и жените. Упатствата за ппстапките за
врщеое на пцена на влијаниетп какп и кпнсултациите сп јавнпста се вп ппдгптпвка.
Најнпвп, квалитетпт на пцената на влијаниетп врз делпвнптп ппкружуваое истп така се
прегледува пд страна на Одделениетп за регулатпрна рефпрма и рефпрма на централната
државна администрација вп владината канцеларија вп спрабптка сп Кабинетпт на вицепремиерпт за екпнпмија. Ова е пилпт-фаза какп резултат на кпја ќе се врщи системска
кпнтрпла на квалитетпт на сите пценки на влијаниетп врз екпнпмијата, ппщтествптп и
живптната средина.
Германија: Закпнпдавствптп пдгпвара на и се пбидува да управува сп слушуваоата вп
ппщтествптп. Дали закпнпдавствптп се нпси вп врска сп пдреденп пращаое и кпја фпрма ја
има служи какп ппказател на пплитишката култура и пткрива мнпгу за спстпјбата вп
ппщтествптп. Вп Германија прпсешнп 400-500 закпни се нпсат вп секпј закпнпдавен рпк. Ппвеќе
пд 80 прпценти пд предлпжените закпни ги израбптуваат федералните министерства.
Ревизиите на пвие предлпзи кпи ги бара Бундестагпт вп текпт на кпнсултациите пбишнп ги
израбптува истп така сппдветнптп министерствп вп прпцеспт кпј е ппзнат какп ппмпщ при
фпрмулираоетп на закпните. Какп резултат на тпа министерствата се вп гплема мера
пдгпвпрни за ппдгптпвката и израбптката на нацрт-федералните закпни. Медутпа,
министерствата немаат ппсебни правни пдделенија; наместп тпа, единицата пдгпвпрна за
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пднпснипт предмет е истп така пдгпвпрна за израбптката на нацрт-закпнпдавствптп вп врска
сп тпј предмет.
Закпните мпра да спдржат пбразлпжение. Следнипт списпк дава преглед на щирпкипт спектар
на предлпзи кпи се предмет на пдпбруваое и испитуваое. Сппдветната впдешка прганизација
е пдгпвпрна да ги земе пвие критериуми предвид и да пдгпвпри на нив кплку щтп е мпжнп
ппкпнкретнп. Впдешката прганизација мпра да пбјасни:










Целта и пптребата пд закпнпт и негпвите ппсебни пдредби;
Тематиката на закпнпт и напдите врз кпи се заснпва;
Дали има други мпжни рещенија и дали задашата мпже да се изврщи пд приватни
субјекти, и щтп впди дп нивнп пдбиваое, какп щтп мпже да се слуши;
Дали пбврските за тајнпст, другите административни пбврски или впздржуваоа пд
даваое на дпзвпла се впведуваат или прпщируваат заеднп сп сппдветните владини
прпцедури за следеое или пдпбруваое, и кпи аргументи се прптив нивнптп
заменуваое сп дпбрпвплна пбврска на адресатпт на правната нпрма;
Дали закпнпт мпже да биде временски пгранишен;
Дали нацрт-правнипт акт предлага ппеднпставуваое на закпнските и
административните прпцедури, и ппсебнп дали ги ппеднпставува или заменува
ппстпешките прпписи;
Дали предлпг-закпнпт е вп спгласнпст сп правптп на Еврппската унија;
Прпмените вп сегащната правна ппзиција.

Нацрт-правните акти мпра да спдржат и изјава за регулатпрнптп влијание. Регулатпрнп
влијание знаши главните влијанија на закпнпт. Ова ги ппфаќа планираните ефекти какп и
непланираните несакани ефекти. Прегледпт на предвидливите регулатпрни влијанија мпра да
се израбпти вп кпнсултација сп сппдветните федерални министерства, а вп ппглед на
финансиските импликации тпј мпра да наведе врз щтп се заснпваат пресметките или
претппставките. Мпра да се презентираат влијанијата врз јавните бучетски прихпди и расхпди
(брутп), вклушувајќи ги и предвидливите влијанија кпи прпизлегуваат пд спрпведуваоетп на
закпнпт. Прихпдите и расхпдите вп федералнипт бучет мпра да се ппделат за перипдпт на
ппвеќегпдищнптп финансискп планираое на Федерацијата, при щтп да се наведе дали и дп кпј
степен дппплнителните расхпди или намалените прихпди се земаат предвид вп
ппвеќегпдищнптп финансискп планираое, и какп мпже тие да се надпместат. Мпже да стане
неппхпднп да се пресметуваат, или дури и да се прави прпцена на, суми вп кпнсултација сп
Федералнптп министерствп за финансии. Акп нема предвидливи финансиски влијанија, тпа
мпра да се наведе вп пбразлпжениетп.
Ппнатаму пбразлпжениетп мпра да даде детали, вп кпнсултација сп Федераланптп
министерствп за екпнпмија и труд, за:



Трпщпците за индустријата и пспбенп за малите или средните претпријатија; и
Влијанијата на закпнпт врз цените пп единица прпизвпд, цените впппщтп и ефектите
врз пптрпщувашпт.

Федералнптп министерствп пдгпвпрнп за предлпг-закпнпт мпра да даде детали за вклушените
струшни лица и здруженија, и пспбенп за малите и средните претпријатија.
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Какп правилп, сппдветните рабптни единици вп министертвптп, кпи ги пдржуваат сппдветните
списпци, се свесни за тпа на кпи заинтересирани здруженија треба да им се пвпзмпжи да
пдгпвпрат на кпи пращаоа. Вп мнпгу слушаи, здруженијата бараат да бидат вклушени вп
таквите списпци. Вклушуваоетп не самп щтп служи да се згплеми прифаќаоетп на нпвипт
закпн, туку истп така мпже да им плесни на судпвите, на пример сп истакнуваое на мпжни
кпнфликти, кпи пптпа се разрещуваат вп закпнпт. Од министерствптп не мпже да се пшекува
самп да ги предвиди сите мпжни ефекти пд нпвипт закпн, сп пглед на мнпгу кпмплексната
мрежа на пращаоа и непланирани ппследици. Од таа пришина, бараоетп придпнес пд
заинтересираните здруженија е клушнп за пбезбедуваое на дпбрп закпнпдавствп.
Пплска: Ппдгптпвката на предлпзи за пплитиките е уставна и, сппред тпа, главна задаша на
министерствата и на другите државни тела. Сепак вп пдредени пкплнпсти владата мпже да му
дпдели задаша на специјализиран прган (какп ад хпк рабптна група). Владата бара ппции за
пплитиката и се спгласува сп нашелата на пплитиката пред министерствата да гп израбптат
нацрт-правнипт акт. Сепак вп некпи итни слушаи министерствата директнп преминуваат на
израбптка на нацртпт.
Чекпр 4: Ппдгптпвка на нацрт-правни акти
Унгарија: Текстпвите на правните прпписи мпра да се разрабптат ппд пдгпвпрнпст на
надлежнипт министер. Текстпт на закпните мпра да се ппдгптви вп спрабптка сп министерпт за
правда, кпј е пдгпвпрен за правнипт квалитет на нацрт-правните акти. Вп слушај на ппдгптвка
на најважните или најкпмплицираните закпни, владата мпже да пдлуши за спздаваоетп на
пдбпр за кпдификација вп кпј ушествуваат претставници на владата, граданските прганизации,
синдикатите и истражуваши и струшни лица.
Вп спгласнпст сп Закпнпт за закпнпдавствп граданите имаат правп да ушествуваат вп
фпрмулираоетп на прпписите. Владинипт указ за прпцедуралните правила на владата истп
така ја вклушува и пбврската да се пбезбеди ушествп на претстваници на граданите и
ппщтествптп вп ппдгптпвката на нацрт-правните акти. Тие НВО, спцијални прганизации и
синдикати мпра да бидат вклушени вп целата ппстапка на нпсеое на правилата секаде каде
щтп нивните дефинирани интереси се ппврзани сп уредената пбласт. Вп пракса, пвие
прганизации се кпнсултираат за нацрт-текстпвите. Тпа знаши дека пдгпвпрнптп министерствп
гп испраќа нацрт-правнипт акт и пдредува краен рпк за примаое на забелещките. Вп некпи
слушаи, нп на факултативна пснпва, нацрт-текстпвите се пбјавуваат за дискусија на вебстраната на министерствптп.
Вп слушај на прппис кпј има щирпк ппсег, владата и министерствата мпже истп така да
прганизираат кпнсултативни средби, јавни расправи сп главните заинтерсирани прганизации,
универзитетски експерти, лпкалната сампуправа, претставници на приватнипт сектпр и
експерти пд медунарпдни прганизации за ппнатампщна дискусија.
Организацијата на министерствптп и метпдплпгијата на рабпта варира пд министерствп дп
министерствп, нп вп секпе министерствп има пдделение ппсветенп на правните рабпти и
активнпстите за кпдификација, а вп некпи пд нив заменик-државнипт секретар ја впди
активнпста.
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Pепублика Чещка: Правилата за закпнпдавствп на владата ппвеќе се фпкусираат на
фпрмалните аспекти пткплку на прпцедурите за ппдгптпвка. Сппред правилата, на
ппдгптпвката ù претхпди анализа на сегащната правна и фактишка спстпјба. Нацрт-правните
акти се испраќаат на Закпнпдавнипт спвет на владата за мислеое. Спветпт е независна
кпмисија кпја се спстпи пд државни службеници, независни експерти и академици и сп кпја
претседава министерпт пдгпвпрен за закпнпдавствп (ппнекпгащ пвпј министер е истп така и
вице-премиер, а ппнекпгащ пваа функција се сппјува сп функцијата на министерпт за правда).
Закпнпдавнипт спвет на владата пбишнп разгпвара за свпетп мислеое сп министерствптппредлагаш.
Германија: Ппдгптпвката на нацрт-правен акт е предмет на пдредбите пд Упатствптп за
израбптка на нацрт-правни пдредби и административни прпписи, издаденп пд Федералнптп
министерствп за внатрещни рабпти. Структурата на нацрт-правнипт акт е предмет на
пдредбите на Прирашникпт за
израбптка на нацрт-правни дпкументи, издаден пд
Федералнптп министерствп за правда, и преппраките на Федералнптп министерствп за правда
вп ппедини слушаи.
Федералните министерства за внатрещни рабпти и за правда мпра да бидат вклушени вп
испитуваоетп на сите правни нпрми за кпмпатибилнпст сп пснпвипт закпн и вп сите други
слушаи каде се ппјавуваат двпумеоа за примената на пснпвнипт закпн. Овие две министерства
пспбенп имаат услужна функција: преку испитуваоетп на уставнпста на предлпг-закпнпт и
негпвптп регулатпрнп влијание вп спгласнпст сп нашелата за систематскп и правнп испитуваое,
тие пбезбедуваат еден вид кпнтрпла на квалитетпт. Без ппзитивен резултат, нацрт-правнипт
акт не мпже да се ппднесе дп Федералната влада на пдпбруваое.
Јазикпт кпј се кпристи вп нацрт-правните акти мпра да биде тпшен и разбирлив за секпј кплку
щтп е тпа мпжнп. Тпј треба да ја пдразува еднаквпста на мажите и жените. Генералнп, нацртправните акти треба да се ппднесат дп редакцијата на Друщтвптп за германски јазик при
германскипт Бундестаг за да се прегледа тпшнпста и разбирливпста на упптребенипт јазик.
Чекпр 5: Медуминистерски кпнсултации
Шпанија: Прегпварите сп другите министерства се прават вп две фази. Вп првата фаза, за
време на ппдгптпвката на првипт нацрт и кпга минситерствптп ќе гп успгласи свпјпт внатрещен
став, пва се ппстигнува сп фпрмалнп бараое. Технишкипт генерален секретар на
министерствптп е пдгпвпрен да гп ппбара пва. Технишкипт генерален секретар на
министерствптп истп така е пдгпвпрен и за впдеое на прпцеспт на пдгпвараое на бараоата за
кпнсултација пд другите министерства.
Акп забелещките дадени пд другите министерства не се прифатат, министерствптп кпе гп дава
предлпгпт мпра да им ги пбјасни на пние кпи ја дале забелещката пришините заради кпи таа е
пдбиена.
Втпрата фаза на медуминиситерските прегпвпри се пдвива преку Генералната кпмисија на
државните секретари и пптсекретари. Кпмисијата се спстанува неделнп и ги прпушува сите
пращаоа кпи ќе се ппјават на Спветпт на министри таа недела. Нпрмалнп за еден правен

56

прпект да биде пдпбрен пд кпмисијата пптребни се најмалку три недели па пптпа Спветпт на
министрите мпже да пдлушува.
Иакп кпмисијата фпрмалнп се среќава вп среда пп наспка на Министерствптп за
претседателствп, тпа ппстпјанп функципнира какп „виртуелна кпмисија“. „Виртуелната
кпмисија“ е кпмпјутерска апликација кпја им дпзвплува на министерствата да даваат
забелещки на пдредени прпекти преку интранетпт на Министерствптп за претседателствп.
Ппсле спстанпкпт кпмисијата дава два индекси. Црвенипт индекс ги спдржи пращаоата за кпи
не е ппстигнат дпгпвпр. Овие пращаоа или се пдлпжуваат за некпј нареден спстанпк, се
птфрлаат или се пставаат на Спветпт на министри да дпнесе крајна пдлука.
Зеленипт индекс гп спшинуваат пние пращаоа за кпи кпмисијата ппстигнала дпгпвпр. Пп
ппстигнуваоетп на дпгпвпр вп кпмисијата, Спветпт на министри пбишнп ги пдпбрува без
расправа. Вп крајна линија, Спветпт на министри има мпќ да се наврати на некпе пращаое за
кпе кпмисијата ппстигнала дпгпвпр и дури и да гп пдбие.
Слпвашка: Нацрт-предлпгпт кпј е пдпбрен пд министерпт/друг предлагаш мпже тепретски да гп
презентира предлагашпт директнп на владина седница на кпја тпј ќе ппмине без или сп
мпдификации, или ќе се пдбие. Медутпа, ппради фактпт щтп владата е препптпварена какп и
ппради нејзината пплитишка прирпда, таквипт систем не би бил ефикасен ниту пак ќе служи за
намената. Затпа има некплку шекпри меду развпјпт на министерската верзија и
претставуваоетп на нацртпт на владина седница. Првипт такпв шекпр е медуагенцискипт
прпцес на ревизија. Вп рамките на пвпј прпцес предлагашпт гп испраќа нацртпт дп сите
централни тела кпи се на некпј нашин засегнати сп предлпгпт и, пп мпжнпст, дп други
релевантни институции. Вп пракса скпрп секпј нацрт се испраќа за кпментар на сите централни
владини агенции,
вице-премиери и сппдветни невладини институции (синдикати,
рабптпдавци, лпкална сампуправа, итн.). Лицата, субјектите и институциите сп кпи се стапилп
вп кпнтакт на пвпј нашин мпже да ги дадат свпите кпментари на нацртпт.
Унгарија: Вп министерствптп пдделениетп кпе е пдгпвпрнп за правните рабпти и
кпдификацијата е пдгпвпрнп за кппрдинација и фпрмулација на ставпвите на министерствптп
вп текпт на прпцеспт на прпследуваое низ администрацијата. Вп слушај на нацрт-текстпви на
правни прпписи израбптени пд други јавни институции, правнптп пдделение гп ппдгптвува
пфицијалнипт став на министерствптп, давајќи резиме на мислеоата дадени пд разлишните
сектпрски пдделенија. Вп врска сп предлпгпт кпј гп израбптува самптп министерствп, правнптп
пдделение - вп спрабптка сп сектпрскптп пдделение - е пдгпвпрнп за земаое превид на
ставпвите на другите министерства.
Директнп пред владините седници, спстанпкпт на државните секретари пд администрацијата,
какп фпрми за ппдгптпвка на пдлуките, ги фпрмулира ставпвите и дава предлпзи бидејќи
главната цел на спстанпкпт е да се разјаснат разликите вп гледищтата на кпмпетентните
ушесници на државнипт административен систем. На спстанпкпт на државните секретари се
разгледуваат предлпзите и се дава извещтај за негпвата агенда, се фпрмулираат ставпви и се
даваат преппраки на владата. Спстанпкпт на државните секретари има задаша да ги разрещи
сите разлики кпи пстанале пп прпцеспт на циркулација низ администрацијата и да фпрмулира
ставпви за кпнстраверзните административни или технишки пращаоа. Спстанпкпт истп така
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мпже да пдлушува да гп испрати пращаоетп на еден пд министерските кпмитети за
ппнатампщнп разгледуваое. Така пвпј фпрум е врска ппмеду владинипт механизам за
управуваое сп администрацијата и владинипт механизам за пплитишкп пдлушуваое.
На спстанпкпт на државните секретари мпже да се ппкани прпмптпрпт да ппднесе
дппплнителен предлпг за владината седница, сп щтп ќе се пдрази ставпт на спстанпкпт вп
пдпбрен фпрмат, дпкплку е тпа мпжнп. Акп предлпгпт треба да се прерабпти, спстанпкпт на
државните секретари мпже да ппбара ппднесуваое на нпв предлпг вп спгласнпст сп бараоата
наведени вп пдлуката. Министерпт кпј гп дава предлпгпт мпра да се пбиде да ги разјасни сите
птвпрени пращаоа преку лишни кпнсултации пред владината седница.
Германија: За рабпти кпи спадаат вп надлежнпст на ппвеќе пд еднп федералнп министерствп,
тие министерства ќе рабптат заеднп за да пбезбедат дека Федералната влада рабпти и
ппстапува дпследнп. Брзп и сеппфатнп вклушуваое е пдгпвпрнпст на впдешкптп федералнп
министерствп. Вп еднпставни слушаи вербалнптп вклушуваое е дпвплнп, нп мпра да биде
забележанп вп евиденцијата. Нацртите пд другите федерални министерства кпи дпадаат за
заеднишкп пптпищуваое мпра да се пбрабптат и да се испратат брзп. На засегнатите
федерални министерства мпра да им се скрене вниманиетп на мислеоата. Дпкплку има
разлишни мислеоа, впдешкптп федералнп министерствп не смее да нпси никакви генерални
пбврзувашки пдлуки за кпи се бара пдпбруваое пд другите федерални министерства.
Кплку е ппгплемп пптенцијалнптп влијание на некпе дејствп на министерствптп, тплку е
ппважнп да се спрабптува и да се кппрдинира сп другите министерствата и заинтересираните
страни. Ппднеспците дп Кабинетпт и правните предлпзи се сппред тпа предмет на фпрмални
услпви и бараоа.
Федералните министерства засегнати пд предлпженипт закпн треба да се вклушат вп рана фаза
пд негпвата ппдгптпвка и израбптка на нацрт. „Засегнати“ федерални министертва се пние
шијащтп надлежнпст е засегната.
Разликите вп мислеоата ппмеду министерствата се рещаваат пред спстанпкпт на Кабинетпт;
федералнипт канцелар лишнп се пбидува да ппстигне разбираое ппмеду федералните
министри. Акп лишнипт пбид за ппстигнуваое на дпгпвпр сппред Делпвникпт за рабпта на
Федералната влада не успее, вп ппднеспкпт дп Кабинетпт пва мпра да е наведенп. Мпра да се
наведени материјалните тпшки кпи се предмет на разгледуваое, заеднп сп предлпзите за
рещенија. Федералнптп министерствп кпе бара спрптивнп рещение мпра да испрати дп
впдешкптп федералнп министерствп придпнес кпј мпра да биде вклушен вп ппднеспкпт дп
Кабинетпт.
Пплскa: Шефпт на Кабинетпт на премиерпт мпже да прганизира медуминистерски
кпнференции и ад хпк сесии на ппстпјаните кпмитети за да се рещат разликите кпи се ппјавиле
за време на медуминистерските кпнсултации.
Pепублика Чещка: Медуминистерските кпнсултации се утврдени сп правилата и се пднесуваат
на предлпзите и за закпнпдавствптп и за други предлпзи. Незакпнпдавните дпкументи мпра да
се испратат за кпментари дп сите министерства, вице-премиери и ракпвпдителпт на владината
канцеларија. Материјалпт истп така се испраќа и дп Кабинетпт на премиерпт за инфпрмација.
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Ракпвпдителите на другите централни пргани пд државната администрација, нарпднипт
првапбранител и/или ракпвпдителите на регипналната власт ќе гп дпбијат дпкументпт за
кпментари самп акп тпа е ппврзанп сп нивната агенда. Министерствата (и другите власти
сппменати ппгпре, акп е ппгпднп) имаат 10 рабптни дена за ппднесуваое кпментари. Овпј рпк
мпже да се скрати самп вп исклушителни слушаи и сп спгласнпст на премиерпт.
Акп дпкументпт се пднесува на рабптите на ЕУ, гпреппищаната ппстапка за медуминистерски
кпментари мпже да се замени сп фпрмалните ппстапки утврдени за владинипт кпмитет за ЕУ.
Ова мпже да се слуши самп акп никпј пд шленпвите на кпмитетпт не ппбара стандардни
медуминистерски кпнсултации.
Слишни ппстапки има и за ппдгптпвката на закпнпдавните дпкументи. Нацртпт (дали е
материјал за намери, нацрт-закпн или нацрт-пдлука на владата или ппдзакпнски акт) се
ппднесува за кпментари дп сите министерства, вице-премиери, ракпвпдителпт на владината
канцеларија какп и гувернерпт на шещката наципнална банка. Нацртпт мпра да се испрати дп
други пргани (на пр. Кабинетпт на претседателпт, Уставнипт суд, Врхпвнипт завпд за ревизија,
регипналните влади, итн.) самп акп е вп врска сп нивната пбласт на надлежнпст. Ппкрај тпа, вп
избрани слушаи нацртпт се испраќа и дп Стппанската кпмпра какп и дп Здружениетп на
задруги. Ппследнп нп не ппмалку важнп, акп нацртпт има влијание врз интересите на
рабптпдавците и рабптниците, тпј истп така се испраќа на нивните сппдветни здруженија
вклушени вп т.н. „трипартит“.
Времетп за ппднесуваое на кпментарите е најмалку 15 рабптни дена (20 вп слушај на
разгледуваое на фпрмулацијата на нацрт-закпнпт). Овпј рпк мпже да се скрати самп вп
исклушителни слушаи и сп спгласнпст на премиерпт или ракпвпдителпт на закпнпдавнипт спвет
на владата. Нацртпт истп така се испраќа за инфпрмација на Одделениетп за кпмпатибилнпст и
Одделениетп за владинп закпнпдавствп на владината канцеларија.
Акп некпј кпментар се пзнаши какп „пснпвен“, министерствптп-ппднесуваш треба да гп рещи и
да се пбиде да најде кпнсензуалнп рещение. Акп тпа не е мпжнп, пва „неспгласуваое“ треба
јаснп да е наведенп вп извещтајпт вп прилпг на дпкументпт кпј се ппднесува.
Извещтајпт за медуминистерките кпнсултации, вклушувајќи и списпк сп сите на кпи бил
испратен дпкументпт, кплку билп дплгп времетп за кпментари, и кпи се резултатите (дали има
некакви „неспгласуваоа“) е дел пд таканарешенипт „извещтај за ппднесуваое“, кпј мпра да
пди вп прилпг на дпкументпт кпј се ппднесува. Акп дпкументпт е знашителнп прпменет пп
ппстапката за медуминистерски кпментари, тпј мпра да се прати на ущте една рунда
кпментари.
Треба да се забележи дека се кпристи електрпнски систем за ппстапката за медуминистерски
кпментари какп и за ппднесуваоетп на дпкументи дп владата.
Чекпр 6: Ппднесуваое предлпзи дп владината канцеларија
Шпанија: Внатрещната кппрдинација за да се финализираат ппднеспците дп Спветпт на
министри ја прави централнп пдделение вп министерствптп. Технишкипт генерален секретар е
главната единица за хпризпнталнп спветуваое на министерствптп. Тпј е пдгпвпрен за
известуваое за правните прпекти кпи ги заппшналп министерствптп. Извещтаите кпи ги
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пбјавува Технишкипт генерален секретар се вп стрпга врска сп фпрмалните правни аспекти на
предлпгпт. Истп така пваа единица гп спздава и пбразлпжениетп кпе мпра да пди вп прилпг
на целипт прпект и кпе служи да пбјасни пд щтп се спстпи пплитиката и пришините кпи дпвеле
дп неа. Технишкипт генерален секретар гп надгледува израбптуваоетп на нацртпт на
пбразлпжениетп врз пснпва на инфпрмациите дадени пд државнипт секретар кпј ја ппкренал
пплитиката.
Чекпр 7: Разгледуваое пд страна на владината канцеларија
Извещтаите пд земјите не даваат кпнкретни примери.
Чекпр 8: Разгледуваое пд страна на министерските кпмитети
Слпвенија: Секпе пращаое кпе пди вп владина прпцедура мпра да ппмине низ рабптнптп телп
и мпра да има кпнсензус меду шленпвите на телптп. Рабптните тела на владата се ппстпјани или
привремени. Министрите и директприте на владините служби се шленпви на рабптните тела на
владата пп свпјата функција.
Шпанија: Екпнпмските аспекти на сите предлпзи се дпгпвараат вп министерската кпмисија.
Кпмисијата за екпнпмски пращаоа гп анализира влијаниетп и релевантнпста на предлпгпт пд
гледна тпшка на раципналнпст и кпнтрпла на јавните расхпди. Кпмисијата се спстпи пд
министрите пд екпнпмските министерства. Директпрпт на Канцеларијата на претседателпт
(премиерпт), директпрпт на Канцеларијата на претседателпт (премиерпт) за екпнпмија,
Државнипт секретар за екпнпмија, Државнипт секретар за финасии и бучет истп така
присуствуваат.
Унгарија: Има гплем брпј министерски кпмисии кпи се нарекуваат „кабинети“. Кабинетпт е
кпнсултативнп телп кпе дава прелиминарнп мислеое за пращаоа за кпи се бара пдлука пд
владата или кпи влијаат на пплитишките или екпнпмските цели на владата. Кабинетите не се
пвластени да нпсат пдлуки наместп владата. Вп мпментпт ппстпјат следните кабинети:
Кабинетпт за спцијална пплитика разгледува пращаоа пд пгрпмна важнпст за спцијалната
пплитика, ги пдредува мерките пптребни за нивнп рещаваое и ги ппдгптвува пдлуките вп
врска сп тпа.
Екпнпмскипт кабинет кпментира за кпнцептуални пращаоа вп врска сп екпнпмијата, ги
ппдгптвува пдлуките за екпнпмската пплитика на владата и зазема ставпви за пплитишки
пращаоа вп врска сп рефпрмата на јавните финансии. Кабинетпт ги разгледува предлпзите кпи
се ппднесуваат дп владата вп врска сп екпнпмијата или кпи гп засегаат бучетпт.
Кабинетпт за наципнална безбеднпст ги кппрдинира пплитиките ппврзани сп наципналната
безбеднпст и ги ппдгптвува пдлуките кпи се ппврзани сп защтитата на државата и јавната
безбеднпст.
Кабинетпт за еврппски прашаоа ги разгледува стратегиските пращаоа кпи прпизлегуваат пд
шленствптп на Унгарија вп ЕУ, заеднп сп нацртите вп врска сп ЕУ кпи се пд пгрпмнп знашеое
заеднп сп дпмащните мерки кпи прпизлегуваат пд нив. Ппнатаму, кабинетпт пбезбедува
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ефикаснп и ефективнп претставуваое на унгарските интереси какп земја-шленка вп Еврппската
унија.
Кабинетпт за пплитиката за развпј ги кппрдинира планпвите и предлпзите на владата за
пплитиката за развпј, гп кппрдинира развпјпт на втприпт План за Еврппа и ги ппдгптвува
пдлуките вп врска сп тпа.
Кабинетпт за рурална пплитика ја зајакнува ефикаснпста на руралната пплитика, какп дел пд
щтп пвпзмпжува ппсплидна ппдгптпвка и спрпведуваое на пптребните владини дејства за
ппдпбруваое на спстпјбата и услпвите вп ппмалите ппщтини, селата и имптите.
Пплска: Предлпзите за пплитиките и закпнпдавствптп мпра да се ппднесат и да се разгледаат
пд страна на сппдветен ппстпјан кпмитет пред да се закажат за седница на владата. Вп пвие
слушаи, кпмитетите пбишнп имаат знашајна мпќ да бараат дппплнителна рабпта или капацитет
за рещаваое на псппрените пращаоа пред да ги препратат на седница на владата. Обишнп,
министерствата ги ппдгптвуваат министерите за седниците на кпмитетите. Вп мнпгу слушаи,
виспките државни службеници ушествуваат на седниците на кпмитетите какп ппддрщка на
нивните министри.
Чекпр 9: Пдлука на владата (спветпт на министри)
Извещтаите пд земјите не даваат кпнкретни примери.
Чекпр 10: Парламентарен прпцес и усвпјуваое
Шпанија: Вп Кабинетпт на министерпт има парламентарни спветници на министерпт кпи се
пдгпвпрни за ппдгптпвка на пдгпвприте на пращаоата пд шленпвите на парламентпт и за
ппдгптпвка на излагаоата на министрите пред парламентпт.
Унгарија: Вп Канцеларијата на премиерпт ппсебна единица, Парламентарен секретаријат, е
пдгпвпрна вп име на владата да предлага нацрт-правни акти, предлпзи и извещтаи дп
парламентпт, да ја ппдгптви владата за ушествп вп активнпстите на парламентпт и да гп
кппрдинира градеоетп на ставпви на владата вп врска сп амандманите на шленпвите на
парламенптпт и другите предлпзи, и пние на парламентарните кпмисии. Ппкрај тпа, вп секпе
министерствп има ппсебна единица, директнп ппд министерпт или пплитишкипт државен
секретар, кпја ја ппдгптвува активнпста на министерпт и на пплитишкипт државен секретар вп
врска сп парламентпт.
Чекпр 11: Спрпведуваое
Извещтаите пд земјите не даваат кпнкретни примери.
Чекпр 12: Следеое и пценуваое
Шпанија: Вп Шпанија на пценуваоетп на јавните пплитики се гледа какп на пбјективнп
пценуваое. Тпа не е секпгащ така бидејќи вп мнпгу слушаи не се пдредени цели кпи мпже да
се изразат квантитативнп. Така, на пример, Шпанија се пптпира на ппстпјана ппсерватприја за
имиграција кпја спставува мнпгу исцрпни статистишки извещтаи. Сепак, без да се квантификува
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пшекуванипт брпј на имигранти или нивптп на интеграција на пвие имигранти, тещкп е да се
измери дали пплитиката е или не е успещна.
За да се избегнат пвие прпблеми и да се преинашат пснпвните недпстатпци за да се спздадат
јавни служби вп Шпанија кпи дпбрп ќе функципнираат, сегащната влада пдлуши да фпрмира
Агенција за пценуваое на квалитетпт на јавните пплитики, кпја ќе припада ппд Министерствптп
за јавна администрација и ќе рабпти сп службеници какп и сп прпфесипналци пд некплку
сектпри. Ппкрај тпа, Агеницијата ќе впсппстави механизми за спрабптка сп други институции
пд државата, пспбенп сп автпнпмните заедници, сп пглед на тпа дека тие управуваат сп
најгплемипт дел на јавните служби вп Шпанија.
Ппкрај ппстпеоетп на здруженија вп зарпдищ кпи пбединуваат универзитетски експерти за
пценуваое на јавните пплитики, се шини дека е пптребна јавна иницијатива за пценуваоетп на
пплитиките вп Шпанија да е на истп нивп какп и вп ппвеќетп напредни нации пкплу неа.
Унгарија: Вп спгласнпст сп Закпнпт за закпнпдавствп, институциите кпи ги ппставуваат
правилата и пние кпи ги изврщуваат мпра да ги следат ефектите пд правните прпписи, тие се
истп така пбврзани да ги прикажат елементите кпи ја пппрешуваат применливпста,
недпстатпкпт на ефективнпст, или пптещкптиите вп спрпведуваоетп. Искуствата на пвие
неуспеси мпра да се земат предвид вп текпт на ппнатампщната прпцедура за ппставуваое
правила.
Министерствата, вп спрабптка сп пднпсните министри и прганите на јавната администрација,
мпра да ја испитуваат ппстпјанп ефикаснпста на правните прпписи и пп нпсеоетп заклушпци да
ги преземат пптребните мерки за ппстигнуваое на сппдветните цели.
Владинптп бирп, кпе функципнира вп рамките на Канцеларијата на премиерпт, има ппсебна
задаша вп следеоетп. Тпа впди евиденција за задашите сп рпкпвите утврдени сп пдлуките на
владата или планпт за рабпта. Оваа единица ппдгптвува и месешен извещтај за неуспесите вп
спрпведуваоетп. Министерпт пдгпвпрен за спрпведуваоетп мпра на писменп да ги пбјасни
пришините за непридржуваоетп дп рпкпвите и да ги наведе изменетите датуми дп кпи ќе се
заврщат задашите. Владинптп бирп секпј месец ппдгптвува и ппднесува дп владата предлпг кпј
спдржи преппраки за измени на датумите за заврщуваое на разлишните задаши. Акп
успещнптп спрпведуваое на пплитиката или задашата утврдена сп пдлуката на владата бара
пдредена мпдификација, пдгпвпрнипт министер мпра да заппшне сп измени на ппстпешкптп
правилп или сп даваое на нпвп вп рамките на ппсебен предлпг.
Ппнатаму, премиерпт мпже да ги ппвика министрите да дадат извещтај за спрпведуваоетп на
задашите делегирани пд владата.
Германија: Вп пбразлпжениетп за нацрт-правнипт акт, впдешкптп федералнп министерствп
мпра да каже дали и, акп е така, пп кплку време, треба да се направи преглед за да се пптврди
дали се ппстигнати пшекуваните ефекти, дали настанатите трпщпци се разумнп сппдветни на
резултатите, и кпи несакани ефекти се ппјавиле.
Пплска: Кабинетпт на премиерпт гп следи спрпведуваоетп и пбезбедува редпвни извещтаи за
владата за степенпт дп кпј министерствата успещнп ги спрпведуваат пдлуките на владата.
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Pепублика Чещка: Канцеларијата на владата е истп така пдгпвпрна за следеое на
спрпведуваоетп на пдлуките на владата. Дпкплку сп пдлука на владата некпј министер се
задплжи сп некпј вид на задаша (пбишнп да ппдгптви дпкумент или нацрт-закпн и/или да гп
ппднесе дп владата), „списпкпт сп задаши“ се ппдгптвува за секпја пдлука на владата.
Канцеларијата на премиерпт следи дали се изврщени задашите. Акп не се, таа мпже да ги
извести владата и премиерпт. Сепак, нема преглед на тпа какп се изврщуваат пдлуките на
владата вп смисла на спдржина, испплнуваое и ефикаснпст.
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