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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ  ГИ УТВРДИ, 
НО НЕ ГИ УКИНА ДИСКРЕЦИОНИТЕ 
ОВЛАСТУВАЊА НА МИНИСТРИТЕ 

ЧЕШЛАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНСКИТЕ АКТИ

Во Министерството за образование сега 
има Правилник кои наставници ќе се ис пра-
ќаат во странство. Министерството за на дво-
решни работи подготви Закон за надворешни 
работи, Министерството за транспорт донесе 
Правилник за ЦЕМТ дозволите Министерот за 
култура прифатил само едно укажување за из-
мена на Законот за филмски фонд, каде има 
претерани права. Министерот за одбрана ги 
прифатил сугестиите, но не одговорил кога и 
како ќе се откаже од правата... Тоа е резултатот 
на ед но годишната работа на експертскиот тим, 
кој ги разгледуваше законите и подзаконските 
акти во оваа држава. Работата ќе продолжи и 
на таму, како што и министрите ќе продолжат 
да уживаат во своите привилегии.

искреционите овла-
сту вања на минис-
три те и на другите 

но   сители на јавни функции 
во државата нема да се уки-
нат. Тоа е објаснувањето на 
експертскиот тим, кој една 
го дина ги чешлаше законите 
и подзаконските акти во оваа 
држава, а нивното об јас ну ва-
ње е дека не постоела ниту 
една држава, мини стер ство, 
Влада, државна управа, каде 
немало дискрециони овлас-
тувања, бидејќи ако ги не-
мало се блокирала ра бо тата 
на администрацијата и таа ќе 

број закони и под за кон ски 
акти. Како правник, ми нис-
тер за правда, претпо ста ву-
вам дека е член на екс пер тс-
киот тим со цел да ги коорди-
нира барем поли тич ките мо-
менти во рамките на нашата 
работа, да се вос по стави кон-
такт со министрите, со гене-
ралниот секретаријат на Вла-
дата", изјави Ана Па вловска-
Данева, член на ти мот.

Таа потенцира и дека цел-
та на постоењето на овој 
експертски тим е да им об-
јаснат на службите во мини-
стерствата што се дискре-

станела неефикасна. Но, по 
сè изгледа, овде се оди многу 
подалеку и им се даваат мно-
гу поголеми ов ластувања на 
носителите на јавните функ-
ции. Сепак, се поставува и 
едно друго пра шање, колку 
извештајот на експертскиот 
тим е об јек ти вен и зошто во 
него е вк лу чена минис тер ка-
та за правда Мери Мла де нов-
ска-Ѓорѓи евска, а освен тоа 
некои од членовите  беа и во 
уп равните одбори на некои 
прет при јатија. 

"Освен Мери Младенов-
ска-Ѓорѓиевска, ниту јас, ни ту 
Никола Тупанчевски, ниту Бор  -
че Давитковски никогаш не 
сме биле политички ин вол-
вирани на ниедна функ ција 
во оваа Влада. Управ ниот 
одбор не е политичка функ-
ција, а на некои значајни по-
зиции многу е битно уни-
верзитетски професори да 
бидат ангажирани како екс-
перти на управни одбори, со-
ветодавни тела итн. Зошто 
ми нистерката за правда? Ова 
е мој личен став, нај го лем 
број закони излегуваат од 
Ми нистерството за прав да, 
како предлагач на нај го лем 

циони овластувања, како мо-
жат самите да ги лоцираат во 
своите акти. И второ, корис-
тењето на дискреционите ов-
ластувања да го направат 
транспарентно, достапно за 
јавноста, не толку за по ши-
роката јавност, колку за са-
миот граѓанин да знае кога 
министерот може да одлучи 
на еден, а кога на друг начин 
и зошто одлучил така како што 
одлучил. Но, и да се пр ед ви-
дат критериуми за до не су ва-
ње одлука, решение, тоа да 
биде донесено на тран спа рен-
тен начин и јавноста да биде 
запозната. 

ПРЕЧЕКОРУВАЊА

Иако минатата година не-
кои министри потенцираа 
де  ка немаат дискрециони 
овластувања, излезе дека ги 
имаат. Таков е случајот и со 
министерката за надворешни 
работи, Илинка Митрева, ко-
ја минатата година напиша 
дека нема такви овласту ва-
ња, но произлезе дека ги 
има ла и тоа кога опре делу-
вала дипломатски и кон зу-
лар ни звања, кога одре ду ва-

АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА, ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ И 
ВЛАДИНИОТ ПОРТПАРОЛ САШО ЧОЛАКОВСКИ
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ла надоместоци за дипло ма-
тите. Се очекува моќта да й  
се намали со Законот за на-
дворешни работи, кој треба 
да се донесе. И министерот 
за образование не ги от кри-
ваше своите дискрециони ов-
ластувања, меѓу кои е сме с-
тувањето во студентски до-
мови, доделувањето стипен-
дии и кредити, одобрување 
научни проекти. Од страна 
на експертскиот тим во Ми-
нистерството за финансии 
биле утврдени многу овла-
стувања, и тоа во Законот за 
јавни набавки, Законот за ца-
ринска управа, во нејасно-
тиите за цената на државно 
земјиште. Во Министерството 
за труд и социјална политика 
утврдени се забелешки во 
однос на Законот за со ци јал-
на заштита, Законот за се-
мејство, Законот за заштита 
на деца, Законот за пензиско 
и инвалидско осигурување и 
Законот за инспекција на 
трудот. Во Министерството 
за транспорт и врски утвр-
дени се значителни дискре-
циони овластувања во Зако-
нот за радиодифузна дејност, 
Законот за градење и Уред-
бата за начинот и постапката 
на оттуѓувањето, давањето 
под закуп и висината на по-
себните трошоци на постап-
ките на оттуѓување и давање 
под закуп на градежното зем-
јиште. Министерот за земјо-
делство има најмногу овла-
стувања. Министерот за од-
брана ги прифатил сугес ти-
ите, но не одговорил кога и 
како ќе се откаже од правата. 
Министерството за животна 
средина и локална само уп ра-
ва немало дискрециони ов   лас-
тувања. Министерот за здрав-
ство, кој покажа како се тро-
шат парите за репре зен таци-
ја, допрва ќе ги вмет нува ука-
жувањата од екс пертскиот 
тим. Според тимот, најго ле-
миот проблем е тоа што во 
отсуство на закони минис три-
те своите дискре циони права 
ги црпеле од некои правил-
ници. Во тоа водело Минис-
терството за надворешни ра-
боти, а потоа за земјо дел-
ство, па за тран спорт. 

На прашањето дали овој 
експертски тим имал про бле-
ми во соработката со минис-
трите, Данева потенцира: 

"Не можам да кажам дали 
постоеше отпор. Можеби не 
отпор, туку имаше дискусии 
и дебати. Некои дискусии 
беа еднонасочни, тие ќе ни 
пишат, ние ќе им вратиме. Во 
некои министерства тоа оде-
ше подолго. На пример, во 
МВР, Закон за странци и по-
лиција, непредвидување пра-
во на жалба во Законот за 
странци за одделни ви дови 
решенија. Службите во МВР 
нè убедуваат што за нив зна-
чи да се одолговлекува пос-
тапката со судски про це си. 
Од нас е укажано дека мо-
жеби ќе се изгуби ефикас-

на увид, дадовме забелешки, 
одговорено е дека ќе бидат 
прифатени. Во моментов се 
работи на нив. Таму каде што 
постојат дискрециони овлас-
тувања, а одлучува само ед-
но лице  - министерот, укажу-
вавме дека треба да се фор-
мираат комисии, кои прет-
ход но ќе дадат мислење как-
ва одлука треба да донесе 
министерот". 

ЕФЕКТИ

Како ефекти од работе ње-
то на експертскиот тим, ги 
наведуваат следните: 

можеше да дава свое нао ѓа-
ње без никакви критериуми 
и да го одзема. Сега веќе таа 
одредба воопшто не постои 
за краткорочни закупи, а за 
долгорочен закуп се пред-
видени строги критериуми 
кои треба да бидат исполнети 
врз основа на кои ќе од лу-
чува министерот. Минис те-
рот за култура прифати само 
едно укажување за измена 
на Законот за филмски фонд, 
каде има претерани права. 
Во Министерството за обра-
зование погледнавме под-
законски акт, Правилник врз 
оснава на кој се испраќаат 
наставници за потребите на 
децата на нашите амбасади, 
трговски претставништва 
итн. Тој Правилник не со др-
жеше никакви критериуми 
за избор на наставници, дис-
креционо министерот можел 
да одлучува кого ќе испрати, 
и зошто ќе го врати нас тав-
никот. Веднаш укажавме на 
тоа и веќе е донесен Пра-
вилник каде се предвидени 
критериуми, конкурс, да се 
јават лицата и врз оснава на 
критериумите да се изврши 
избор со право на жалба на 
другите кандидати. Потоа За-
конот за радиодифузна деј-
ност, а во процедура е За-
конот за воздухопловство. 
По укажувањата на екс перт-
скиот тим Министерството 
за економија направило из-
мени во делот кој се одне-
сува на правото на мини с-
терот да одобри во пое ди-
неч ни случаи хомологација 
на возило и во услови кога 
одделни документи не се при-
ложени итн.

Од експертскиот тим по-
тенцираат дека и во иднина 
ќе продолжат да разгле ду-
ваат закони и подзаконски 
акти, но истовремено об врс-
ка за секое министерство е 
секој предлог-закон кој ќе го 
достави до генералниот се-
кретаријат да го достави и до 
експерскиот тим, така што 
пред да биде усвоен ќе мора 
да се земат предвид експерт-
ските мислења. Тоа е процес 
кој трае. 

Сепак, и покрај вака об-
јавениот извештај се до бива 
впечаток дека до крајот на 
мандатот министрите ќе ужи-
ваат во своите при ви ле гии.

носта, но правната заштита 
на граѓаните, странците е 
најбитна. Во моментов се 
работи на нашите забелешки, 
дали ќе бидат усвоени не 
знаеме. Во одредени мини-
стерства воопшто не по стое-
ше закон за одредена про-
блематика и тоа е големо 
дискреционо овластување 
да се одлучува врз основа на 
некои подзаконски акти, би-
дејќи тие можат лесно да се 
менуваат во зависност од 
вол јата на министерот и ев-
ентуално да бидат злоупо-
требени. Таму каде што не 
постоеше закон укажавме 
дека мора да се донесе. До-
сега во Министерството за 
надворешни работи, во било 
која влада, се работеше врз 
основа на правилници и на 
акти кои се носеа во Мини-
стерството. Првичното наше 
укажување беше дека МНР 
мора да донесе Закон за на-
дворешни работи. Подгот ве-
ниот Закон ни беше доставен 

"МНР подготви Закон за 
надворешни работи, Мини-
стерството за транспорт до-
несе Правилник за ЦЕМТ до з-
волите, пред нашето ука жу-
вање не постоеше таков пра-
вилник и на дискреционото 
одлучување на министерот 
беше оставено кому ќе му да-
де овластување. По нашето 
ука жување дека Бирото за 
јавни набавки, како орган во 
со став на Министерството за 
финансии, има големи дис-
крециони овластувања при 
давањето согласност, беше 
реагирано од нивна страна и 
Законот е пуштен во про це-
дура со измена на два члена, 
каде се скратува дискре цио-
ното овластување на Бирото 
за јавни набавки. Законот за 
земјоделско земјиште, при 
што Министерството за зем-
јоделство, исто така, имаше 
големи дискрециони овла-
стувања, односно кратко ро-
чен закуп на земјоделско зе м  -
јиште, односно минис те рот 

ЌЕ УЖИВААТ ВО ПРИВИЛЕГИИТЕ ДО КРАЈОТ НА СВОЈОТ МАНДАТ


