
ОГЛЕДАЛО

МАКЕДОНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА И 

ПРИБЛИЖУВАЊЕТО КОН ЕУ

48  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 591 / 28.10.2005

N

Илија ПСАЛТИРОВ

еколку пати во 
прет ходните бро-
е   ви ги спомнав 
кри териумите за 
влез во Европ ска-

та унија, кои нашава земја де-
финитивно мора да ги ис пол-
ни за да станеме дел од неа. 
Во контекст на темата која ја 
обработувам во овој текст, би 
сакал да истакнам дека ос-
вен Копенхагенските кри те-
риуми (политички, еко ном ски 
и административни), во Мад-
рид во 1995 година, чел ни ци-
те на ЕУ ги проширија дел од 
административните кри те ри у-
ми, со кои на сите земји кои 
претендираат да станат член-
ки на Унијата им се на метна 
обврската за спро ве дување 
реформи на јавната адми нис-
трација. Реформата на јав на-
та администрација има цел 
да го подигне неј зи ното ни-
во на организацијата, струк-
турата и процесите, за да се 
овозможи квалитетен развој 
на демократско опш тество и 
пазарна економија. Тие ре фор-
ми не се ниту мал ку лесни ни-
ту, пак, е можно да се изведат 
во краток рок, но несомнено 
се неопходни за успешно по-
плочување на патот кој во ди 
кон Европ ска та унија. 

Постојат две основни и 
главни причини поради кои 
е неопходна реформа на јав-
ната администрација во на-
ша ва земја. Првата е "над во-
решна", а втората е "внат реш-
на". Првата се однесува на 
неопходноста од спроведу-
вање на оваа реформа, по-
ради условите кои й се на ло-
жуваат на Македонија од стра-
на на Европската унија, од 
Светска банка и од Меѓу на-
родниот монетарен фонд, до-
колку сакаме да бидеме дел 
од европските и од светските 
политички и економски ин-
теграции. А втората причина 

се однесува на потребата да 
имаме јавна администрација, 
која ќе им служи на сите ма-
кедонски граѓани подед нак-
во. Но, исто така, таа рефор-
ма е потребна, затоа што без 
нејзино успешно спрове ду-
вање го доведуваме во пра-
шање и спроведувањето на 
сите други реформи во др жа-
вата - социјални, економски, 
политички, имајќи предвид 
дека токму администрацијата 
е главниот носител на посо-
чените реформи во една др-
жава. Затоа е предвидено Ма-
кедонија да има мала, про-
фесионализирана, поли тич-
ки неутрална и ефикасна ад-
министрација, која ќе може 
да се справи со предизвиците 
кои ги носат актуелниот мо-
мент и иднината. Како еден 
од столбовите на секоја др-
жава, потребно е да сфатиме 
дека без модерна и европски 
скроена администрација са-
мо ќе го одолговлекуваме про-
цесот на севкупниот развој на 
македонското општество и 
процесот на интегрирање во 
Европа.

Како се одвиваат ре фор-
мите на администрацијата кај 
нас, очигледно ни е повеќе 
од јасно, но еве неколку при-
мери за тоа како не се прават 
реформи. Имено, кога вла де-
јачките партии вработуваат 
свои членови во институ ции-
те, кои се директно финанси-
рани од Буџетот на Македо-
нија, ни се случува следново: 
Задоволни се оние кои се 
вработени, затоа што знаат 
дека платата им е сигурна, а 
работното место колку-тол ку 
загарантирано и задоволна 
е партијата која ги вработува, 
знаејќи дека со тоа ги добива 
гласовите на лицето кое е 
вработено и во најмала мера 
неговата потесна фамилија. 
Но, затоа, пак, штетите од тоа 

вработување се огромни за 
земјата во целост. Прво, тоа 
прави силен притисок врз 
Буџетот на државата, кој се 
полни со средства од сите 
граѓани, што значи дека сите 
ние ги плаќаме тие нововра-
ботени партиски војници пре-
ку разните давачки кон др-
жавата. Второ, ако се земе 
предвид дека најголем број 
од тие нововработени вооп-
што не се квалификувани за 
работните места кои им се 
доделуваат, се врши флаг ран-
тно кршење на законите на 
државата, особено на Зако-
нот за државни службеници, 
кој јасно и недвосмислено ги 
наведува условите, процеду-
рите и начините за вра бо ту-
вање во јавната админис тра-
ција. Со ваквиот начин на 
вработување се нарушуваат 
правата на веќе етаблира ни-
те државни службеници, кои 
се ставаат во нерамноправна 
положба. Со Рамковниот до-
говор, пак, беше наметната 
потребата од вработување 
на одреден број Албанци во 
јавната администрација, со 
цел да се постигне соодветна 
застапеност. Начинот на кој 
тоа се изврши, без да се води 
грижа за квалитетот на ли ца-
та кои беа и се вработуваат 
во администрацијата, дове-
дува до намалување на неј-
зиниот квалитет, односно до 
намалување на степенот на 
давање брза и квалитетна ус-
луга на граѓаните, на кои таа 
администрација треба да й 
служи. Забележително е де-
ка реформата на јавната ад-
министрација не само што 
не се одвива онака како што 
тоа е предвидено и според 
"Стратегијата за реформа на 
јавната администрација во 
Ма  кедонија", донесена во 
1999 година од страна на 
Владата на РМ, туку напро-

тив, се врши опструкција на 
реформата, на процесот за 
побрзо интегрирање во ЕУ, 
се кршат домашните закони 
и се оптоварува Буџетот на 
државата. Оттука, ако про це-
дурата за вработување во јав -
ната администрација не била 
спроведена во рамките на 
законот, што значи преку јав-
но објавен конкурс во нај-
малку два дневни весника, 
на кои имаат право да се при-
јават сите граѓани на РМ кои 
ги исполнуваат критериу ми-
те наведени во огласот, а не 
само членови на партиите на 
власт (не само на оваа, туку 
на сите претходни), и при пад-
ници на одредени етнички 
гру пи, како и со спрове ду ва-
ње интервју или испит (за по-
високи работни места), то гаш 
е потребно преку ревизија 
на вработувањата и во сора-
ботка со Агенцијата за др жав-
ни службеници, која често па-
ти е игнорирана, да се утвр-
дат неправилностите при вра-
ботувањето и да се преземат 
мерки за нивна корекција и 
доследно да се изврши при-
мена на законите. Крајно вре-
ме е изборот на кадри и уна-
предувањето во јавната ад-
ми нистрација да се врши по 
"мерит" принципот т.е. спо-
ред квалитет и заслуги, а не 
според партиска и нацио нал-
на припадност на канди да ти-
те. Но, за да се постигне тоа, 
потребни се како почиту ва-
ње на законите, така и поли-
тичка волја, која очигледно 
не постои. Сепак, ако желба 
ни е што побрзо зачленување 
во Европската унија, било ко-
ја Влада мора да сфати дека 
реформата на јавната адми-
нистрација е неопходност и 
дека треба да се спроведе 
без одлагање. Европа нè че-
ка, а дали ќе й се придружиме 
зависи од нас!


