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Вовед во ПВР 

• Квалитетна,подобра регулатива 

• Зошто ПВР 

• Развој-меѓународен контекст 

 

ПВР во контекст на Република Македонија 

• Структура за имплементација за ПВР 

• Фази 

• Аналитички алатки  и методи 

• Консултации 

 

      

 
 Содржина 

 
 



 

      

 
 Зошто да се фокусираме на регулативата? 

 

 Регулатива - да се уреди или промени однесувањето 

 Основа за функционирање на економијата и општеството 

 Клучна алатка за спроведување на политики 

 Директното и индиректното влијание на регулативата може да придонесе  
кон економски раст и развој на општеството 

 Покомплексни општества – покомплексна регулатива-повисоки 
стандарди.....подбро здравје и безбедност, еднакви можности, фер конкуренција 

и отворени пазари , заштита на потрошувачите, подобри јавни услуги, почиста 
животна средина 

 

... КЛУЧНО ПРАШАЊЕ-КВАЛИТЕТ ИЛИ КВАНТИТЕТ, ДЕРЕГУЛАЦИЈА, 
ПАМЕТНА РЕГУЛАТИВА? 

 



 

      

 
 Што е квалитетна регулатива? 

 

 ДОБРО ПЛАНИРАНА  и заснована на приоритети  

 Заснована на КВАЛИТЕТНА АНАЛИЗА  со јасно утврдување на 
позитивните/негативните влијанија и трошоци од можните решенија 

 Подготвена на ТРАНСПАРЕНТЕН НАЧИН со вклучување на засегнатите 
страни во сите фази на процесот 

 КОНЗИСТЕТНА И УСОГЛАСЕНА со правната рамка во областа и сродните 
области 

 ЈАСНА И РАЗБИРЛИВА  за сите и со ЕДНОСТАВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 Не создава НЕПОТРЕБНИ ОПТОВАРУВАЊА 

 



 

      

 
 Ризици од неквалитетна регулатива? 

 

 Непотребни трошоци за деловните субјекти и граѓаните 

 Намалување на конкурентноста на деловните субјекти во земјата и 
странство 

 Сложени и долги процедури 

 Непостигнување на планираните цели и несакани негативни ефекти 

 Често менување на закони и други прописи што води кон 
несигурност на правниот систем 

 

 



 

      

 
 Како до подобра или паметна регулатива? 

 

 За постигнување на целите без непотребен товар за граѓаните и 
деловните субјекти, треба: 
 

 да се воведе регулатива само кога е тоа неопходно и нема соодветна 
алтернатива 

 да се обезбеди дека кога има потреба од регулатива, таа треба да биде 
добро составена, да има јасни цели, да биде лесна за разбирање и 
пропорционална со ризикот 

 Инструменти за подобрата регулатива:  
 

 Политичка поддршка, регулиран процес..методологии за проценка на 
влијанието на регулативата; 

 Подобрен дијалог преку формални и неформални консултации за 
подобрување на разбирањето на реалните прашања и зголемување на 
поддршката 

 Подобро сфаќање на прашањата на воведување и спроведување, 
контрола на квалитет, капацитети за спроведување и постојано 
унапредување 

 

 



 

      

 
 Што е ПВР? 

  
 ПВР е алатка за подобрување на квалитетот на 

одлучувањето во однос на регулативите, обезбедувајќи 
рамка за систематска процена на потенцијалните или 
конкретните ефекти од регулаторните мерки 

 
 Може да се користи за проценка на новите 

регулативи (ex ante) 
 

 Може да се користи за проценка на постоечки 
регулативи (ex post)  



 

      

 
 Како ПВР го постигнува ова? 

ПВР е структуриран документ/извештај кој треба да 

обезбеди квалитетот на одлуките и : 

 
се фокусира врз стратешкиот проблем 
ги оценува трошоците и придобивките од различните опции 
на стратегијата 
ги презентира доказите 
ја потенцира консултацијата 
бара мониторинг и евалуација на перформансите од 
регулативата  
документот/Извештајот за ПВР се развива со тек на време 



 

      

 
 Како ПВР го постигнува ова? 

 

ПВР е рамка која овозможува: 
 

Анализа на опциите врз база на докази 

Проценка на ризикот и трошок и добивка  

Ефикасна консултација 

Идентификација на непланираните последици  

Соодветно планирана имплементација 

Подобрено спроведување и почитување 

Информирано донесување на одлуки 



 

      

 
 Развој - меѓународен контекст 

 
 
 
 
 

ОЕЦД и ЕУ  
активно ја промовираат употребата на ПВР  

како дел од една поширока  
стратегија за  реформа на регулативата,  преку совети и  

следење на напредокот во различни држави 



 

      

 
 Пристап на ОЕЦД  

 
 
 
 
 

 „Целта на реформата на регулативата е да се подобрат 

националните економии и да се зајакне нивната способност за 
адаптирање кон промените.” 

 

 Иницијалните фази на реформа на регулативата во многу земји се 
фокусираа на де-регулација 

 

 Но, ОЕЦД почна да се фокусира на тоа како се подготвува 
регулативата т.е. на формулирање на политиките, подготвување на 
нацрт, имплементација и ревизија  

 

 Во текот на последните 10 години многу земји усвоија стратегии кои 
се фокусираат на подобрување на квалитетот на регулативите 
и управувањето. 

 

 



 

      

 
 Принципи на ОЕЦД за реформа на регулативата 

 
 
 
 

Градење на систем за управување со регулативата: 

 Стратешка среднорочна стратегија за реформа на регулативата 

 Следење на напредок и обезбедување на транспарентност  

 
Градење на институции кои ќе ја спроведуваат добрата регулатива: 

 Реформи на надзорот и спроведувањето  
 Подобра врска помеѓу владата која е регулатор и оние кои ја 

имплементираат регулативата 
 

Подобрување на квалитетот на новата регулатива : 
 ПВР  
 Ефективни консултации со релевантните чинители 

 
Надоградување на квалитетот на постоечката регулатива: 

 Таргетирана де-регулација, поедноставување, кодифицирање 
 Намалување на административниот товар (SCM)    

 



 

      

 
 Добри практики на ПВР во земјите на ОЕЦД 

Политичка заложба за ПВР 

Одговорноста за програмата  за ПВР е јасно доделена 

Сеопфатна и континуирана обука за регулаторите  

Усвоени конзистентни, но флексибилни аналитички методи  

Развиени и имплементирани стратегии за собирање на податоци   

Напорите за ПВР се таргетирани онаму каде што се најефикасни  

ПВР е интегрирана во раните фази на процесот на креирање политики 

Резултатите се соопштуваат на добар начин  

Големо учество на јавноста  

ПВР се користи за новата и постоечката регулатива 



ПВР во контекст на  
Република Македонија 



 

      

 
 Подобра регулатива во РМ 

 
ПВР и клучни процеси во работата на Владата: 

Стратешко планирање 
Планирање на буџет 
Усогласување на законодавството 
Годишна програма за работа на Владата 

 
Регулаторна реформа 

Регулаторна гилотина - укинување на непотребни и 
застарени прописи 
Подобрување на квалитетот преку процесот на ПВР 



 

      

 
 ПВР во Македонија 

 
Процесот на  

Проценка на влијанието на регулативата (ПВР) 
преставува системски пристап за  

оценување на позитивните и негативните ефекти на 
предложените регулативи- креирање на политики  

со задолжително направени анализи  
кои служат за  

поткрепа, т.е. оправдување на  
предложената мерка  



 

      

 
 Цел на ПВР во РМ 

 
 Да се подобри бизнис климата во Република Македонија 
 

 

Да се разберат придобивките, трошоците и другите ефекти на 
новите прописи врз бизнис заедницата и граѓаните 
 

 

Да се зацврсти меѓуресорската координација и да се одбегне 
преклопување на активностите 
 

 

Да се постигне поголема предвидливост и транспарентност,како 
и активна вклученост на заинтересирани страни, преку 
консултации во секоја фаза од подготовката на регулативата 

 

 



 

      

 
 ПВР во Македонија 

ПВР е задолжителна од 
јануари 2009 година 

Анализа 2011/2012 
година 

-унапредување на 
процесот- 

Нови акти за ПВР, јули 2013 
година 





 

 

Деловник за работа на ВРМ 

 

Методологија за проценка на влијанието на регулативата 

 

Одлука за формата и содржината на Извештајот заПВР 

 

Упатсво за начинот на постапување во работата на 
министерствата во процесот на спроведување на ПВР 

 

...Прирачници 

Правна рамка 
 
 



 

 Согласно Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија, ПВР се спроведува за предлог на законите кои 
се доставуваат до Владата на Република Македонија за 
разгледување и утврдување, со исклучок на: 

 законите чие усвојување се предлага по итна постапка, 

законите за ратификација на меѓународни договори,  

законите со кои се врши терминолошко усогласување со 
други закони,  

предлог Буџетот на Република Македонија и Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија 

предлог законите за задолжување и гаранции. 

Опсег на процесот 
 
 



     
 Основна цел на процесот на ПВР е да 

обезбеди да се добијат релевантни и точни 
информации за: 

 позитивните и негативните влијанија 
од можните начини за решавање на 
проблемот, како и  

 за предложениот начин за 
постигнување на целта заради која се 
предлага предлогот на закон  

 ПВР претставува составен дел од процесот 
на планирање, подготвување,следење и 
евалуација на политиките и регулативата 
во министерствата 

 Квалитетното спроведување на процесот 
на ПВР придонесува кон ефективно и 
ефикасно спроведување на законот 

Преглед на чекорите во процесот на ПВР 
 



ГОДИШЕН ПЛАН  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПВР  

И 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 



      

 Планирање на процесот за спроведување на 
ПВР 
 Се врши во рамки на стратешкото планирање 

 Врз основа на анализа на состојбите во областите во кои се 
надлежни министерствата 

 Предлог иницијатива = ГПРВ 

 

 -Годишен план за спроведување  на ПВР- 

Процес на спроведување на ПВР  
 
 



Содржина: 
 

 назив на предлогот на закон; 

 краток опис на проблемот;  

 цел на предлогот на закон; 

 месец на поднесување на предлогот на закон до Владата на 
Република  Македонија (согласно Годишната програма за работа на 
Владата); 

 временска рамка за спроведување на ПВР и подготвување на 
предлогот на закон; 

 потребни човечки и  финансиски ресурси за спроведување на ПВР; 

 засегнати страни кои ќе бидат вклучени во процесот; 

 начин на вклучување на засегнатите страни и 

 временска рамка за спроведување на консултациите. 

  

 

Годишен план за спроведување  на ПВР 
 



  

     Mинистерството го објавува  

Годишниот план за спроведување на ПВР  

на ЕНЕР најдоцна 15 дена по усвојувањето на  

Годишната програма за работа на Владата  

 
-пример во Упатсвото (Прилог 1)- 

  

 За секој од предлозите на закони содржани во Годишниот план за 
спроведување на ПВР, министерствата треба да изработат план и 
динамика на активности. 

 

 

Годишен план за спроведување  на ПВР 
 



 

 

 

 Заради навремено информирање на засегнатите страни, 
министерствата најдоцна пет дена пред почетокот  на процесот 
на ПВР објавуваат: 

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ за почетокот на процесот и подготовка на 
предлогот на закон. 

 

 

 
-пример во Упатсвото (Прилог 2)- 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ  
за почетокот на процесот и подготовка на предлогот на закон 



 
 Известувањето се објавува на веб страницата на министерството и на ЕНЕР 

со следниве информации: 
 

 назив на министерството; 
 назив на предлогот на закон; 
 краток опис на проблемот;  
 цел на предлогот на закон; 
 временската рамка за изготвување на предлогот на закон; 
 начинот на вклучување на засегнатите страни;  
 најава за јавен увид и јавна расправа; 
 електронски адреси од ЕНЕР и веб-страницата на министерството од кои 

засегнатите страни можат да ја преземат електронската верзија на предлогот на 
закон и нацрт Извештајот за ПВР;  

 поштенска и/или електронска адреса на која засегнатите страни можат да 
доставуваат мислења, забелешки и сугестии; 

 одговорно лице за контакт во министерството и 
 други информации што можат да помогнат за ефективно учество на засегнатите 

страни во процесот на подготвување на предлогот на закон. 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ за почетокот на процесот и подготовка 
на предлогот на закон 



ЧЕКОРИ ВО 
ПРОЦЕСОТ НА ПВР 

 



 
1. Анализа на состојбите, дефинирање на проблемот и 

утврдување на цели 

2. Утврдување на можните решенија (опции) 

3. Анализа на трошоците, влијанијата и придобивките од 
утврдените можни решенија (опции) и нивна споредба 

4. Планирање на начинот на спроведување, следење и 
евалуација  

Чекори во процесот на ПВР 



 
 Појдовна точка во процесот на спроведување на ПВР за 

предлог-законот е анализата на состојбите во областа и/или 
сродните области кои се предмет на регулирање со цел да 
се утврди постоењето и сериозноста на проблемот 

  

 Преку оваа анализа се утврдуваа: 
 причините кои придонесуваат за постоење на проблемот,  

 постојните прописи кои влијаат на проблемот и  

 поврзаност со меѓународните договори, ратификувани во 
согласност со Уставот на Република Македонија  

  

  

Анализа на состојбите  



  
 Преку анализата на состојбата се утврдува сериозноста на проблемот, односно 

можната појава или ризици од појава на штетни последици доколку Владата 
не интервенира преку предлог-законот или други мерки.  

 
  Главни прашања: 

 
 Кој е проблемот (не е секогаш она што се чини дека е) ? 
Кој е доказот за проблемот? 
 Зошто се јавува проблемот? 
 Каква е нанесената штета? 
 Кој е погоден од проблемот? 
Што ќе се случи ако не се преземе ништо? 
 Зошто е потребна владина интервенција? 
Прикажување на квантитетот на проблемот (на пр. загадувањето ќе 

резултира со 1 милион заболени случаи до 2015 г.) 
 
  

  

Дефинирање на проблем 



  

 Врз основа на анализата на состојбата и утврдениот проблем се дефинираат 

целите кои треба да бидат постигнати преку спроведување на предлог-законот  

 

 Целите треба да бидат јасно формулирани и да се фокусираат на 
конечниот посакуван резултат или состојба што треба да биде постигната 
преку спроведувањето на регулативата.  

 

 Целите не треба да бидат така формулирани за да го оправдаат 
преферираното можно решение.  

 

 

Утврдување на цели 



  

  
 

 Решенијата (опциите) треба да бидат тесно поврзани со причините за 
појава на проблемот и со утврдените цели, а притоа треба да се имаат 
предвид приоритетите и политиките на Владата  

 Покрај опцијата „не прави ништо“ треба да се развијат барем уште две 
опции кои ќе се споредуваат (регулаторни/нерегулаторни) 

 

Крајната цел е да се избере она решение (опција) преку кое ќе се обезбеди 
ефективно постигнување на целите на предлог-законот со најмалку трошоци 

односно несакани ефекти 

 

Утврдување на можните решенија (опции) 



  

  
 

 

Анализа на трошоците, влијанијата и придобивките од 
утврдените можни решенија (опции) и нивна споредба 

 
При анализата треба да се утврдат: 

трошоците/добивката за буџетот; 

трошоците за деловните субјекти, особено за малите и средните претпријатија, 
други групи и граѓаните (во зависност од тоа на кого се однесува предлогот на 
закон); 

влијанијата врз економијата, социјалните влијанија, влијанијата врз животната 
средина и здравјето на луѓето, како и други видови влијанија во зависност од 
областа; 

трошоците и ресурсите потребни за спроведување, следење и контрола, како и 
евалуација на секое од можните решенија; 

прифаќањето/отпорот кој може да се јави при спроведувањето и 

негативните или несаканите ефекти и влијанија. 



  

 При анализирањето на утврдените можни решенија (опции), се  користат 
разни методи и аналитички алатки: 

 

 анализа на трошоците и придобивките,  

 анализа на трошоци и ефикасност,  

 мулти – критериумска анализа, 

 анализа на ризици,  

 моделот на стандардни трошоци и др. 

Методи и аналитички алатки 



  
Во оваа фаза, потребно е да се даде одговор на следните прашања: 
 

 Кој ќе биде засегнат од предлог-законот? 
 Какви промени во однесувањето очекуваме од засегнатите страни за 

предлог-законот да ги постигне посакуваните цели? 
 Какви отпори или пречки можат да се јават при постигнувањето на 

промените?  
 Какви мерки треба да се воведат за да се поттикнат промените во 

однесувањето? 
 Какви постапки за следење треба да се воведат за навремено да се 

утврдат какви било проблеми во спроведувањето и да се овозможи 
навремена реакција?  

 
Одговорите на овие прашања можат да укажат на потребата од:  

 

 воведување на одложена примена на законот 
 

 воведување на нерегулаторни мерки 

Спроведување 



  
 Во оваа фаза на следење треба да се размисли и како ќе се следи и 

мери ефективноста на мерките кои се воведуваат со новиот закон:  
 

кои индикатори ќе се користат,  
какви податоци ќе се прибираат и  
кој ќе ги прибира податоците 
се дефинираат редовни интервали за следење и  
подготовка на извештаи за доследноста во спроведувањето на   
  регулативата. 

Следење 



  
• Оценувањето е посебен планиран проект со утврдена методологија чија цел е 

критички да се испита и да се оцени ефективноста на сите аспекти на 
политиката или законот.  

 

• Се спроведува после одреден период од воведувањето на политиката или од 
влегувањето во сила на законот со цел да се утврди:   

 дали  биле  постигнати  планираните  цели  на  политиката/законот  на 
ефикасен начин; 

 дали и до кој степен се јавиле несакани ефекти;  

 дали законот доследно се почитувал и кои биле евентуалните причини за 
непочитување.  

Евалуација/оценување  



ОРГАНИЗАЦИЈА  
И УПРАВУВАЊЕ  
НА ПРОЦЕСОТ  

НА ПВР 
 



 

• ДРАЖАВЕН 
СЕКРЕТАР 

НАЧИН НА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

• КООРДИНАТОР И 
НЕГОВ ЗАМЕНИК 

СОВЕТИ И 
ПОДДРШКА  

• РАКОВОДИТЕЛ НА 
СЕКТОР/РАБОТНА 
ГРУПА 

СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПВР 

Организација и управување на процесот на ПВР 



 

 Во  зависност од внатрешната организација на процесот на подготвување 

на законите во министерствата, процесот на ПВР и соодветните  анализи  
се  спроведуваат  во  рамки  на: 

 поединечните  СЕКТОРИ  во  министерството - надлежни за посебните 
области,  

 односно во рамки на РАБОТНИТЕ ГРУПИ, формирани за спроведување 
на ПВР.  

 
Раководителот на секторот/ претседателот  на  работната  група,   го   следи   и   

обезбедува спроведувањето  на процесот на ПВР да биде во согласност со  
Методологијата за ПВР, со цел добивање на што е можно поквалитетни 

анализи и Извештај за ПВР  

 

Организација и управување на процесот на ПВР во  
МИНИСТЕРСТВАТА 



 
 МИОА, на барање  на министерствата : 

 

 дава мислење по нацрт Извешатите за ПВР-врз основа на Деловникот за работа на 
ВРМ 

 дава информации во однос на примената на процесот на ПВР, актите кои ја уредуваат 
материјата која се однесува на  ПВР и аналитичките алатки за спроведување на ПВР  

 организира состаноци, семинари, советувања обуки 

 во соработка со министерствата, го следи спроведувањето и квалитетот на процесот и 
Методологијата за ПВР 

 подготвува Годишен извештај за ВРМ во однос на спроведување и унапредување на 
процесот на ПВР 

 континуирано го унапредува управувањето на процесите на ЕНЕР  

 

Организација и управување на процесот на ПВР во 
МИОА 



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПВР 
 



 

       По извршените анализи, министерството подготвува  

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПВР  

 

Целта на Извештајот за ПВР е да: 
 

 обезбеди релевантни информации од спроведените анализи, процесот 
на консултации и препорачаното решение, за да можат министрите и 
Владата колективно да расправаат и да донесат заклучоци во однос на 
предлог-законот засновани врз објективни и точни информации; 
 

 даде основа за спроведување на консултации со сите засегнати страни; 
 

 овозможи транспарентност на процесот и резултатите од анализите. 

Извештај за ПВР  



 
       
 Во Извештајот, министерствата даваат преглед на целиот процес на ПВР при што се 

наведуваат резултатите: 
 
 
 

  од анализата на состојбите направена во севкупното опкружување во 
областа и сродните области,  
 

 преглед на можните решенија (опции) за решавање на проблемот и 
постигнување на  утврдените цели,   
 

 анализата на  позитивните  и  негативните  влијанија  од   економски,   
фискален,   социјален аспект, влијанијата врз животната средина и 
здравјето на луѓето како и другите влијанија,  
 

 преглед на процесот на консултации каде се наведуваат засегнатите страни 
кои учествувале во процесот и начинот на нивно вклучување, се наведуваат 
и мислењата, забелешките и сугестиите кои биле вградени во предлогот на 
закон, како и оние кои не биле прифатени од страна на министерството со 
образложение за причините, 
 

 опис на препорачаното решение преку кое ќе се постигнат целите на 
предлогот на закон, како и  
 

 начините за спроведување на препорачаното решение, вклучувајќи го и 
следењето и евалуацијата на предлогот на закон.  
 
 

 

Подготовака на Извештај за ПВР  



 

 Видот на Извештајот се разликува во зависност во која фаза на подготовка се 

наоѓа и кој е потписник на изјавата на Извештајот.  

 
 се обележува “нацрт“ кога надлежното министерство го доставува нацрт 

извештајот за ПВР до Министерството за информатичко општество и 
администрација за мислење. Нацрт Извештајот го потпишува државниот 
секретар на министерството. 

 

 се обележува “предлог“ кога надлежното министерство го доставува 
предлог Извештајот до Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија. Предлог Извештајот го потпишува министерот.  

Нацрт/Предлог Извештај за ПВР  



Нацт извештај за ПВР 

 најдоцна десет дена 
пред доставување на 
Извештајот до МИОА на 
мислење 

 

Предлог извештај за ПВР 

 По добивање на извадок 
од нацрт-записникот од 
одржаната седница на 
Владата 

 

 

Објавување на ЕНЕР 



МИСЛЕЊЕ  
ОД МИОА 

 



 

 
Согласно Деловникот за работа на ВРМ, МИОА дава мислење за предлозите на 

законите кои подлежат на ПВР  

 

Мислењето се подготвува врз основа на  

нацрт Извештајот за ПВР  

доставен од страна на надлежното министерство и содржи  

оценка за процесот на ПВР  

од аспект на усогласеност 

со актите кои ја уредуваат материјата која се однесува на ПВР.  

 

 

Мислење по нацрт Извештај за ПВР-МИОА 



 

 

 

ШТО ПРЕД И ПО ДОБИВАЊЕ НА МИСЛЕЊТО ОД 
МИОА? 
 

ЕНЕР 

• Нацрт-извештајот за ПВР се објавува на ЕНЕР минимум 10 дена пред да се достави до МИОА 

Достава до 
МИОА 

• вградување на коментариод засегнатите страни во Нацт Извештајот, 

• нацрт Извештајот за ПВР, потпишан од државниот секретар на министерството, се доставува до 
МИОА за мислење 

Мислење 
МИОА 

• МИОА подготвува мислење најдоцна десет дена од добивањето на нацрт  

Предлог 
извештај 

• министерството подготвува предлог Извештајот кој го потпишува ресорниот министер  

ГС на ВРМ 

• Заедно со предлогот на закон министерството до Генералниот секретаријат  доставува предлог 
Извештај за ПВР и останати материјали 



КОНСУЛТАЦИИ 



 

 Консултациите со засегнатите страни претставуваат составен 
дел на процесот на ПВР и се важен механизам за 
подобрување на квалитетот на регулативата и 
унапредување на ефикасноста и ефективноста во 
спроведување на предвидените мерки. 

 

 Консултациите придонесуваат кон поголема 
транспарентност во работата на Владата и на процесот на 
одлучување, со што се јакнат основните механизми на 
демократијата 

Што претставуваат консултациите? 



 

Преку консултациите се обезбедува: 
 прибирање на важни информации кои придонесуваат за 

подобрување на квалитетот на предлог-законите; 

 проверка на анализите спроведени во текот на ПВР и можност за 
рано откривање на потенцијалните недостатоци на можните 
решенија; 

 подобро прифаќање на политиката или законот, бидејќи учеството 
на засегнатите страни ја зголемува веројатноста за помали отпори 
при спроведувањето; 

 подобро разбирање и почитување на законските одредби, а со тоа и 
поголема ефективност на законот. 

 

Што се обезбедува со консултациите? 



 

 КОНТИНУИРАНИ – консултации во текот на целиот процес на ПВР. 

 БЛАГОВРЕМЕНИ – вградени уште во раните фази на процесот и со 
дефинирани реални рокови за давање на мислење од засегнатите 
страни.  

 СЕОПФАТНИ – вклучување на сите релевантни засегнати страни. 

 СООДВЕТНИ И ПРИСТАПНИ – начинот на спроведување на 
консултациите треба да биде соодветен на видот на информациите 
кои се бараат и на можностите на засегнатите страни.  

 ТРАНСПАРЕНТНИ – засегнатите страни треба да добијат повратни 
информации за тоа како нивните предлози биле вградени во 
предлогот. 

 ЈАСНИ – видот и опсегот на прашањата кои се предмет на 
консултација треба да им бидат јасно предочени на засегнатите 
страни. 

 

Карактеристики на ефективни консултации 



Форми на интеракција со засегнатите страни 

ИНФОРМИРАЊЕ 

   КОНСУЛТАЦИИ 

УЧЕСТВО 



Консултации во контекст на 
РМ 



 

 Закон за Влада на Република Македонија (по покана на 
претседателот на ВРМ заради учество и давање на мислења и 
предлози за прашања за коои се повикани може да учествуваат 
без право на одлучување, ЈП, фондации, установи и др. правни 
лица) 

 

 Закон за организација и работа на органите на државната 
управа (ОДУ  при подготовка на закони и др прописи од своја 
надлежност имаат обврска да обезбедат консултацијасо 
граѓаните преку: јавно објавување на видот, содржината и 
роковите за донесување на закон или др. пропис, организирање 
на јавни трибини, прибирање мислења од заинтересирани 
здруженија и др правни лица) 

 

Правна рамка 



 
 Деловник за работа на ВРМ (го воведува механизмот на ПВР и 

транспарентноста при подготовка на предлог законите преку нивно 
објавување на веб страна и ЕНЕР/секоја заинтересирана страна може 
да даде мислење забелешка предлози во рок од 10 дена од 
објавување, по што се подготвуваат извештаи и истите се објавуваат.) 

 
 Методологија за проценка на влијанието на регулативата 
 
 Методологија за стратешко планирање и подготовка на годишна 

програма за работа на ВРМ 
 

 Методологија за анализа на политиките и координација 
 
 Упатсво за начинот на постапување во работата на министерствата во 

процесот на спроведување на ПВР 
 

 

Правна рамка 



   

 При подготовка на стратегии во одредени области во надлежност на 
Владата 
 

 При подготовка на стратешките планови на министерствата - од 
почетокот на мај до крајот на август во тековната година-преку 
имицијативи и мерки 
 

 При дефинирање на Годишната програма за работа на Владата на 
Република Македонија- предлог -иницијативи во соодветната област. 

  

 Во подготовка на регулативи –преку процесот на ПВР и подготовка на 
предлози на закони.  

 

 Во текот на спроведувањето на законите и подзаконската регулатива 
преку следење на практичното спроведување и давање на иницијативи 
за подобрување на ефективноста и ефикасноста на спроведувањето 

 

Консултации –КОГА? 



 

     Во текот на целиот процес на ПВР: 

Анализа на состојбите - прибирање на информации за 
постоечките проблеми и искуства од спроведување на 
тековна политика или закон 

Утврдување на можни решенија - да се разгледаат 
опциите, нивната спроведливост, исплатливост и можните 
решенија 

Проценка на можните влијанија –  да се разгледаат сите 
можни решенија со органите на државната управа, НВО и 
други заинтересирани страни 
 

 

Консултации –КОГА? 



 

 

Планирани уште во фазата на подготвување на планот за 
спроведување ПВР 

Детално утврдување на засегнатите страни  

   -внатрешни 

   -надворешни 

Утврдување на прашања околу кои ќе се води дискусијата 

 

Консултации –КАКО? 



 

 

Консултации –КАКО? 

 Работни групи 
• Поактивно учество на засегнатите 

страни во процесот на подготовка 
на регулативата 

• Најзасегнатите преку свои 
претставници директно 
учествуваат и влијаат на 
содржината на предлог 
регулативата 

 Јавни расправи 
• Да се презентираат мислења, 

планови и работните верзии на 
регулативата 

• Да се дознаат мислењата на 
организациите и јавноста 

• Да се соберат коментари и 
препораки по предлог регулативата 

 

 Веб-страници 
• Да се информираат и консултираат 

засегнатите страни за одреден 
предлог закон (формално 
консултирање) 

• Да се увидат мислењата на јавноста за 
определена политика или регулатива 
(неформално консултирање) 

 Централизирани Веб-страници 
• Алатка за информирање на 

јавноста за актуелни прописи на 
различни органи 

• Регистри на прописи 

• Размена на информации и дебати 



-ЕНЕР - 
Е-ДЕМОКРАТИЈА 



 

 Единствениот национален електронски регистар на 
прописи – ЕНЕР 

 е електронски систем кој содржи постојни прописи, 
предлог-закони на министерствата во фаза на 

подготовка и извештај од спроведената проценка на 
влијанието на регулативата - ПВР. 

 

WWW.ENER.GOV.MK 

ШТО Е ЕНЕР? 



 



 

Електронскиот систем ЕНЕР е наменет за:  

  електронско информирање на граѓаните и невладините 
организации, деловните субјекти и министерствата;  

  поддршка на процесот на Проценка на влијанието на 
регулативата (ПВР); 

 вклучување на јавноста во подобрување на предлог-
законите кога тие се креираат;  

  поголема транспарентност при донесување на предлог-
закони од страна на Владата и поттикнување на учество на 
јавноста при подготовка на прописите. 

ЗА ШТО Е НАМЕНЕТ ЕНЕР? 



 

Преку зачленувањето на ЕНЕР:  

 давајте коментари, предлози и мислења; 

 изберете своја област на интерес за навремено добивање 
известувања за новините на ЕНЕР;  

 дознајте кои прописи се најинтересни и добиле најмногу коментари 
од корисниците на ЕНЕР;  

 имајте увид во прописот и коментарите на корисниците на ЕНЕР; 

 следете ги 10-те најнови предложени прописи кои сè уште не се 
утврдени од Владата и вклучете се. 

Како до редовни коментари и информации? 



 

 Веб-порталот „е-демократија“ е одговор на потребата 
од воведување на нов модерен метод на јавна 

расправа, кој преку искористување на интерактивните 
алатки, има за цел да го поддржи учеството во јавниот 

живот, да ја зајакне заедницата и да ја унапреди 
демократијата. 

 

WWW.E-DEMOKRATIJA.MK 

ШТО Е Е-ДЕМОКРАТИЈА? 



 



Порталот е наменет за:  

 електронско информирање и интеракција со граѓаните и 
невладините организации, деловните субјекти и 
министерствата; 

  прегледување, снимање и коментирање на документите во 
подготовка и усвоените документи од соодветни области; 

 вклучување и коментирање во тематските дебати во делот 
,,форум“;  

поставување на написи, односно постови на здруженијата и 
фондациите, стопанските комори, синдикатите, фирмите и 
други правни лица;  

доставување на идеи, коментари или мислења со цел 
поефикасно функционирање на администрацијата. 

ЗА ШТО Е НАМЕНЕТ ПОРТАЛОТ „Е-ДЕМОКРАТИЈА“? 



 

Преку зачленувањето на „е-демократија“:  
давајте коментари, предлози и мислења; 

изберете своја област на интерес за навремено добивање 
известувања за новините на ЕНЕР; 

предложете тема за форум-дискусија, публикувајте свој 
натпис или дајте идеја;  

  дознајте кои документи и теми на форум-дебатите се 
најинтересни;  

имајте увид во содржините и коментарите на корисниците на 
„е-демократија“;  

  следете ги најновите предложени документи кои сè уште не 
се утврдени од Владата и вклучете се 

Како до редовни коментари и информации? 



 

 

Поголема 
предвидливост и 
применливост на 

регулативата 

Електронско 
информирање  

Временски 
координиран

и 
консултации 
со јавноста 

ПРИДОБИВКИ 



БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО 
                                                  ПРАШАЊА 
          ДИСКУСИЈА  

 

 

 

 


