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ПРОГРАМА НА СИГМА 

Програмата на Сигма - Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето – е 

заедничка инцијатива на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) и Европската 

унија, која е главно финансирана од ЕУ. 

Во соработка со земјите-кориснички, Сигма го поддржува доброто управување по пат на: 

 Оцена на напредокот на реформите и идентификување приоритети наспроти основите 

одредници кои ја рефлектираат добрата европска пракса и постојното законодавство 

на ЕУ (acquis communautaire) 

 Поддршка на носителите на одлуки и администрациите во воспоставувањето на 

организации и постапки со цел исполнување на европските стандарди и добрата 

пракса. 

 Олеснување на процесот на донаторска помош во рамките на Европа и надвор од неа 

преку поддршка на изработка на проекти, обезбедување предуслови и поддршка на 

спроведувањето.  

Во 2007 година Сигма работи со следниве земји-партнери: 

 Нови земји-членки на ЕУ – Бугарија и Романија 

 Земји-кандидатки за ЕУ – Хрватска, Поранешната Југословенска Република 

Македонија и Турција 

 Земјите од Западен Балкан – Албанија, Босна и Херцеговина (Држава, Федерација на 

БиХ и Република Српска), Црна Гора, Србија и Косово (од јуни 1999 година 

управувано од Привремената административна мисија на ОН на Косово - УНМИК) 

 Украина (активности финансирани од Шведска и Обединетото Кралство). 

Програмата на Сигма ги поддржува реформските напори на земјите-партнери во следниве области: 

 Правни и административни рамки, државна управа и правда; системи за јавен 

интегритет  

 Јавна внатрешна финансиска контрола, надворешна ревизија, спречување на измами и 

управување со средствата од ЕУ 

 Управување со јавните трошоци, буџетот и трезорските системи 

 Јавни набавки 

 Креирање на политики и координација 

 Подобри прописи.  

За дополнителни информации за Сигма, посетете ја нашата веб-страница: 

http://www.sigmaweb.org 
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Подобро регулирање за  подобрување на конкурентноста на Европа 

Подобрувањето на конкурентноста на економијата преку зголемен раст на продуктивноста е 

еден од предизвиците признаени од Европската унија во оригиналната Лисабонска стратегија и 

обновената Лисабонска стратегија за раст и вработување (донесени во 2000 и 2005 година). 

Подобрувањето на регулаторната околина и регулаторните процеси на ниво на институции на 

ЕУ и нејзините земји-членки е клучен фактор за креирање на деловно окружување кое 

придонесува за порастот на продуктивноста.  

Оваа политика е позната како „подобро регулирање―. Оваа политика на значи повеќе 

регулирање или помалку регулирање, туку бара внесување на процеси со кои ќе се обезбеди 

дека сите прописи се лесни за разбирање, се применуваат, се усогласени и се со висок квалитет.  

Регулирањето игра централна улога во функционирањето на економиите и е од суштинско 

значење при справување со пазарните неуспеси, негување на конкуренцијата, унапредување на 

безбедноста, здравјето и добросостојбата и олеснување на заштитата на животната средина. Со 

висококвалитетното регулирање се постигнуваат овие цели со најмал можен трошок. 

Нискоквалитетното регулирање може да го има спротивниот ефект.  

Преглед на капацитетите за регулаторно управување на секоја нова земја-членка  

Спроведувањето на Политиката за подобро регулирање во институциите на ЕУ и во некои од 

земјите-членки на ЕУ е добро познато. Меѓутоа, многу помалку се знае за спроведувањето на 

политиката за подобро регулирање во десетте држави кои станаа членки на ЕУ на  1 мај 2004 

година (нови земји-членки). Со цел да се научи повеќе за напредокот на подобро регулирање во 

десетте нови земји-членки, Европската комисија побара од Сигма да ја проучи оваа 

проблематика. 

Студиите се проектирани, првенствено, како вежби за запознавање на фактите и не се 

проценуваше квалитетот на нивните прописи и беа користени како начин за поттикнување на 

развојот на политиката за подобро регулирање. Овој извештај претставува синтеза на овие 

студии коишто беа спроведени помеѓу март 2005 и октомври 2006 година.  

Со студиите се извршени испитување на: потеклото на политиката за подобро регулирање на 

ЕУ за обезбедување на контекст за испитувањето, процесите на регулаторно управување, 

алатките користени во овие процеси (оцена на влијанието, консултации, поедноставување, 

алтернативи и пристапност), процесите за стапување во сила и усогласување на законите во 

новите земји-членки со осврт на Законот за интелектуална сопственост и Законите за животна 

средина.  

Новите земји членки се разновидни во географска и културна смисла, но имаат заедничко 

искуство во усвојување на acquis communautaire во неверојатно краток рок и сега се соочуваат 

со притисоците на неговото толкување и примена според сопствените услови. Осум од овие 

држави доживеаја забрзување на историските процеси со тоа што се придвижија од наредбено-

управувачки стопанства кон слободни пазарни економии. Ова не значеше само приспособување 

на нивните економии, туку беа потребни и значителни и темелни промени на нивните 

административни култури и политичките институционални околини.  

Заклучоци 

1. Политичкото лидерство ќе мора да поттикне одржливо внимание спрема политиката 

за подобро регулирање, според тоа Службите за подобро регулирање треба да 

предизвикаат политичко внимание преку одржување семинари и дебати со кои се 

унапредува разбирањето на прашањата поврзани со подоброто регулирање. 

2. Развојот на политика за подобра економија и подобрување на капацитетите за 

регулаторно управување е прашање кое е во конкуренција со значителен број други 

прашања/проблеми, од кои сите се од значителна важност. На новите земји-членки им 
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е потребно време за да се приспособат на промените кои ги доживеале како резултат 

на нивното барање за членство во ЕУ, особено воведувањето на acquis communautaire 

и за многу од нив, примена на отворена пазарна економија. Одговорност за 

развивањето на подобро регулирање во новите земји членки ја сносат мал број 

посветени функционери. Предизвикот за новите земји-членки е да прифатат дека ова 

не е само „еднократна― политика туку нешто за што е потребно одржлива заложба за 

подобрување. 

3. Постои општоприфатено разбирање во рамките на сите нови земји-членки за 

потребата од алатки за подобро регулирање. Меѓутоа, поголемиот дел од новите земји-

членки усвоија закони според кои функционерите се обврзуваат да подготват процени 

на влијанието за сите нови закони. Овие закони ретко се поткрепени со соодветни 

методологии или институционални аранжмани за надгледување на квалитетот на 

процените. Како резултат на тоа, изгубени се потенцијалните добивки од користењето 

на оваа алатка.  

4. Поголемиот дел од новите земји-членки се зафатија со решавање на овој проблем, но 

пристапот со воведување на оцени на влијанието е пример на поопширен проблем, 

имено, верувањето дека усвојувањето на закон е активност која е доволна за решавање 

на проблемите поврзани со политика. Покрај донесување закони, новите земји-членки 

треба да ја разгледаат потребата за поддршка на новите закони за соодветни 

институционални аранжмани за да се осигури дека тие се спроведуваат и почитуваат.  

5. Сите нови земји-членки ја согледуваат потребата за мерење на административните 

трошоци и, каде што е можно, да се преземат мерки за нивно намалување. Во рамките 

на сите нови земји-членки се гледа напредок и во поглед на мерењето на трошоците и 

во поглед на разгледување на административните постапки, зачестеност на 

инспекциите и поврзани службени активности за да се осигури дека оптоварувањето 

на луѓето, а особено на малите бизниси, се сведува на минимум. Ова е мошне 

позитивен развој којшто може да биде охрабрен и поддржан, секогаш кога е можно, од 

страна на институциите на ЕУ. 

6. Покрај тоа, извршните и законодавните гранки на власта треба да работат заедно и да 

ги следат заедничките политики за остварување на подобро регулирање. Голем дел од 

новите земји-членки неодамна доживеаја политички немири. Учесниците во сите 

делови на политичкиот процес треба да развијат подлабоко разбирање дека треба биде 

даден приоритет на добра регулаторна околина за да се обезбеди и охрабри 

конкурентноста на нивните економии. При прегледот на квалитетот на прописите во 

двете гранки на власта треба да се прифати поопширен повеќедисциплинарен пристап 

кога се врши преглед на прописите во споредба со примената на начелата за подобро 

регулирање, како и прашањата за правната ефективност.  

7. Во сите нови земји-членки има потреба да се направи преглед на политиките за 

спроведување и почитување со цел да се открие дали постојат подобри начини да се  

осигури дека откако законите ќе се усвојат, тие се спроведуваат или почитуваат во 

рамките на начин според којшто се остварува предвидениот резултат. Ова прашање 

можеби е корисно да биде разгледано на ниво на институциите на ЕУ и нуди богато 

поле за соработка во иднина.  
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Препораки кои се однесуваат на сите нови земји-членки 

Во извештајот се дадени препораки кои се однесуваат на сите нови земји-членки. 

1. Неопходна е политичка поддршка за развивање и одржување на политика за подобро 

регулирање. 

2. Политика за остварување подобро регулирање најдобро функционира кога се 

воспоставени соодветни и задоволително финансирани аранжмани наменети за 

нејзина поддршка и одржување. 

3. Капацитетите за регулаторно управување можат да бидат развиени преку ефективна 

употреба на алатките за подобро регулирање.  

4. Извршната и законодавната власт мора да соработуваат на конструктивен начин за да 

се оствари мудро раководење.   

5. Треба да се посвети повеќе внимание на спроведувањето и усогласувањето. 
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1. ВОВЕД 

Овој извештај претставува синтеза на процени на капацитетите за регулаторно управување 

на десетте нови земји-членки кои се придружија на ЕУ на 1 мај 2004 година (НЗЧ). 

Во овој дел се претставуваат основнипринципте информации поврзани со извештајот, се 

опишува методологијата и се објаснува што се покрива со извештајот и што е исклучено.  

Во овој дел се дава и краток преглед на новите земји-членки и се објаснува предметната тема 

на извештајот. 

Основни информации за извештајот 

Подобрувањето на конкурентноста на економијата преку зголемен раст на продуктивноста е 

еден од предизвиците признаени од Европската унија во оригиналната Лисабонска стратегија и 

обновената Лисабонска стратегија за раст и вработување (2000 и 2005 година). Подобрувањето 

на регулаторната околина и регулаторните процеси на ниво на институции на ЕУ и нејзините 

земји-членки преку развој на политика за подобро регулирање е клучен фактор за креирање на 

деловна околина кое придонесува за пораст на продуктивноста.  

Регулирањето игра централна улога во функционирањето на економиите и е од суштинско 

значење при справување со пазарните неуспеси, негување на конкуренцијата, унапредување на 

безбедноста, здравјето и добросостојбата и олеснување на заштитата на животната средина. 

Овие цели се остваруваат со висококвалитетно регулирање. Нискоквалитетното регулирање 

може да го има спротивниот ефект. Европската комисија изготви политика за подобро 

регулирање наменета за подобрување на капацитетите за регулаторно управување. Политиката 

функционира на ниво на сите свои институции за подобрување на протокот на новите 

регулативи и постојните регулативи.  

Извештаи на ОЕЦД за регулаторна реформа  

ОЕЦД објави серија извештаи за регулаторни реформи за најголемиот дел од земји-членки на 

ОЕЦД. Овие извештаи содржат глава за капацитетот на овие држави да изготват 

висококвалитетни прописи. Од овие студии може да се добие некое разбирање за капацитетите 

на регулаторно управување одредени земји-членки на ЕУ. Меѓутоа, не постоеја такви студии за 

новите земји-членки, освен за извештаите на ОЕЦД за регултарната реформа во Република 

Чешка, Унгарија и Полска.  

Европската комисија сакаше да добие подобро разбирање за капацитетите за регулаторно 

управување на новите земји-членки и да го промовира донесувањето на политика за подобро 

регулирање во сите земји-членки, слично на оние усвоени од институциите на ЕУ. За оваа цел, 

Европската комисија побара од Сигма да ги процени капацитетите за регулаторно управување 

на новите земји-членки. Беше изготвен извештај за процената на секоја нова земја-членка и 

беше приложен до секоја нова земја-членка и на Европската комисија.  

Поединечните извештаи за новите земји-членки не беа објавени од Европската комисијата 

бидејќи тие се внатрешни документи за Комисијата и за соодветните влади. Меѓутоа, новите 

земји-членки имаа слобода да ги преведат и објават извештаите или да ги приспособат 

материјалите од извештајот за нивни потреби за креирање политики. Извештаите за Република 

Чешка, Литванија, Полска, Република Словачка и Словенија се преведени и се достапни 

во овие нови земји-членки.  

Разгледани прашања 

Процените се спроведени во споредба со основни одредници, предвидени во Анекс 2, креирани 

за целите на десетте процени. Со процените имаа за цел да испитаат пет области:   

1. Постоењето на политика која се однесува на регулаторното управување и на степенот 

до кој е развиена во политика за подобрување на регулирањето (подобро регулирање). 
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2. Формулација на политика, изработка на нацрт-прописи
1
, процесот на обезбедување 

квалитет на прописите и за „текот― на нови прописи и за „множеството― постојни 

прописи. 

3. Воведување на процеси. 

4. Механизми за спроведување и усогласување. 

Основите се подготвени исклучиво за овој проект и не се наоѓаат во друга литература на оваа 

тема.  

Непрегледани прашања 

Процентите на капацитетите на регулаторното управување на новите земји-членки, немаа за 

цел да проценат дали прописите изработени во предметните земји-членки се изготвени добро 

или лошо или дали законодавството во новите земји-членки е со висок квалитет. Ниту пак овој 

процес имаше за цел да процени дали постои прекумерно регулирање во земјите-членки или не. 

Процените се однесуваа на идентификување на степенот до кој капацитетите за регулаторно 

управување на новите земји-членки се мерат во споредба со основна одредница подготвена за 

целите на оваа студија и до колкав степен се развиваа политиките поврзани со подобро 

регулирање во овие држави.  

Со помош на процените се изработија препораки за реформи за секоја од новите земји-членки, 

од кои повеќето беа прифатени дека се во согласност со нивните сопствени тековни или 

планирани политики.  

Методологија 

Подготовката на овој извештај за новите земји-членки се одвиваше во три фази: подготовка, 

преглед од експерти и проверка на фактите. Фазата на подготовка вклучуваше изработување на 

репер или основна одредница според која капацитетите за регулаторно управување на новите 

земји-членки би се испитувале. Прашалник (Анекс 3) беше подготвен и поднесен до секоја 

нова земја-членка. 

Секоја нова земја-членка беше посетена од тим на експерти од иста област во времетраење од 

пет последователни работни денови. За овој процес беше избран одбор на експерти (Анекс 4). 

Експертите беа избрани врз основа на нивното знаење, искуство и став во однос на прашањата 

поврзани со подоброто регулирање и се избрани од Мрежата на директори за подобро 

регулирање
2
 и Работната група на ОЕЦД за регулаторно управување.   

Тројца експерти беа избрани за секоја мисија во новите земји-членки. Поединечните експерти 

избрани за секоја мисија се избрани со цел да придонесат со разнообразните способности, 

знаење и искуство во релевантните области: прашања поврзани со администрацијата, правните 

системи и економската политика. Тие се избрани и за остварување на географска распределба и 

рамномерна застапеност на различни административни и правни системи. Подготвен е извештај 

за секоја нова земја-членка, кој е договорен помеѓу експертите и е поднесен до секоја нова 

земја-членка за проверка на фактите.  

                                                      
1
 Зборот „пропис― се користи во текстот со значење на правни и административни инструменти за 

постигнување на политичките цели. Поимот „пропис― е почесто се користи од економистите и 

политичките научници во широка смила на постигнување на политичките резултати. Правниците 

го користат зборот „ пропис ― за упатување на секундарното законодавство. Студијата го одразува 

ставот кој го има ОЕЦД по ова прашање и во извештаите напишани во оваа област почесто се 

користи зборот „пропис― отколку „законодавство―. Така, зборот „пропис― се користи што е можно 

почесто. Сепак, од време на време, во овој извештај за појаснување се користи „законодавство― и 

тој поим е попознат за службениците со правни квалификации. „Законодавството― се класифицира 

во примарните закони (донесени од парламентите) и секундарните закони (донесени под 

надлежност на примарното законодавство). 
2
 Неформална групација на директорите за подобро регулирање на ЕУ, којашто се состанува 

двапати годишно. 
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Процес 

Процесот на преглед од група експерти што беше користен е проектиран со цел да се развие 

дијалог за политиките во рамките на новите земји-членки помеѓу новите земји-членки и 

експертите, како и за да се прегледаат и идентификуваат предностите, слабостите и 

недостатоците во институционалната рамка и рамката на политиките и алатките на политиките 

за регулаторно управување. Овој процес резултира во динамична размена на гледишта во 

повеќето новите земји-членки и дух на разменети успеси и неуспеси. Со оглед на важноста на 

подоброто регулирање од Лисабонската агенда, процената за секоја нова земја-членка имаше за 

цел да се соберат докази за капацитетите за регулаторно управување воопшто, а особено, 

капацитетот за усвојување, спроведување и развивање на политика за подобро регулирање. 

Оваа вежба е проектирана и за посочување на политиките кои добро функционирале во новите 

земји-членки и, преку експертите, да се обезбедат информации до новите земји-членки, како и 

за идентификување на области каде што може да има подобрувања.  

Во врска со овој процес, организирани се семинари во шест нови земји-членки,
3
 со што се 

овозможи донесување експерти од други земји-членки и на голем број официјални лица им 

овозможи да научат за подоброто регулирање и процесот на преглед. Покрај тоа, 

Министерството за економија во Полска организира успешна и добро посетена конференција 

за Подобро регулирање во новите земји-членки. 

Нови земји-членки – Краток преглед 

Новите земји-членки имаат многу заеднички работи во поглед на политиките за регулаторно 

управување. Сите се посветиле на еден или на друг начин да развијат политики кои се слични 

на целите на оние усвоени од страна на институциите на Европската унија, и други држави како 

дел од светска тенденција кон агендата за подобро регулирање. Остварен е значителен 

напредок и се случија многу развојни моменти помеѓу почетокот на проектот и неговото 

завршување. Во следната табела е дадено кратко претставување за тоа што се случило и какви 

се намерите за да даде илустрација на напредокот наместо сеопфатен преглед, за што е 

потребно редовно ажурирање.  

                                                      
3
 Видете, на пример, Кипар, Република Чешка, Летонија, Литванија, Малта  

www.mcmp.gov.mt/newsdetail.asp?i=126) и Република Словачка. 

http://www.mcmp.gov.mt/newsdetail.asp?i=126
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Некои примери за најдобри пракси и предложени развојни фази 

НЗЧ Најдобра пракса
4
 Предложени развојни фази 

Република Чешка 

(Проверка на факти 

11 декември 2006 г.) 

Владата на Република Чешка усвои Акционен план за 

намалување на административното оптоварување на 

бизнисите во април 2005 година, како и 

Методологија за мерење на административното 

оптоварување, врз основа на холандскиот модел за 

стандардни трошоци.
5
 Според планот, раководителот 

на Кабинетот на владата е одговорен за подготвување 

на извештај (Анализа на административното 

оптоварување на бизнисите) базиран на резултатите 

на мерењата извршени од страна на одредени 

министерства и централните управни органи.  

Република Чешка го засили својот 

капацитет за спроведување на 

политиката за подобро регулирање 

и разви нова методологија за 

проценување на влијанието.   

Кипар 

(Проверка на 

фактите Кипар 

5 јуни 2006 г.) 

Првиот „едношалтерски систем― за граѓаните е 

отворен во декември 2005 година со цел да се 

обезбеди подобар пристап до одредени категории на 

информации поврзани со Владата и делокругот на 

услугите. Ги спојува следниве услуги: документи за 

легитимација, регистрација на возила, здравствени и 

социјални придонеси. Ова претставува дополнително 

средство кое ѝ е достапно на јавноста, а услугите и 

понатаму се нудат во определените простории на 

секое министерство. Едношалтерскиот систем е 

екипиран со соодветен персонал од разните 

релевантни министерства. Наменет е како приказ на 

владината политика за администрацијата да ја 

направи подостапна на јавноста.  

Кипар назначи работна група за да 

истражи начини како може 

оцената на влијанието да се 

инкорпорира во процесот за 

креирање политики. Втор 

„едношалтерски систем― е отворен 

во октомври 2006 година и третиот 

се планира да се отвори до 

февруари 2007 година. 

Естонија 

(Проверка на факти 

15 јуни 2006 г.) 

Развиена е алатка во рамките на е-влада со цел да ги 

олесни консултациите, наречена Web „Talk Along―,
6
. 

Алатката овозможува граѓаните да се вклучат во 

формулирањето на политиките за изработка на 

закони.   

Бизнисите сега можат да се 

основаат за помалку од два месеци 

и се размислува за развојот на 

експлицитна политика за подобро 

регулирање. Планирани се два 

нови проекта за стандарди 

трошоци (транспорт и структурни 

фондови) и програма за 

поедноставување. 

Унгарија 

(Проверка на факти 

15 август 2006 г.) 

Во 2004 година, воведени се иницијативи за 

спроведување обука за функционери за работа во 

современа администрација, вклучувајќи го подоброто 

регулирање. Првата е во Будимпешта; втората во 

универзитетот Печ, каде што е воведена наставна 

програма за подобро регулирање за правниците за 

локалните органи. Обуката има за цел на 

функционерите да им го овозможи капацитетот за 

спроведување и управување со проект за оцена на 

влијанието. 

Во тек е проектот за оценување на 

ефективноста на регулаторните 

оцени на влијанието. Донесена е 

одлука за проценување на 

регулаторните оптоварувања 

својствени за Министерството за 

правда. 

                                                      
4
 Информациите дадени во оваа табела беа точни во времето на составување на извештаите на 

секоја земја. 
5
 Резолуција (бр. 421/2005). 

6
 www.mkm.ee/index.php?id=8252. 

http://www.mkm.ee/index.php?id=8252
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Летонија 

(Проверка на факти 

17 мај 2006 г.) 

Својствена карактеристика на Летонскиот систем на 

раководење е дека претставник на НВО и 

професионалните здруженија можат да 

присуствуваат на состаноците на државните 

секретари како набљудувач. Ова својство обезбедува 

дека граѓанското општество може да дознае, по пат 

на мрежи на НВО и професионални здруженија, за 

развојни моменти во политиката и предлози за нови 

прописи. Процесот е структуриран на начин за НВО 

и професионалните здруженија да можат да поднесат 

забелешки на нацрт-политиките и нацрт-прописите.  

Се планира да се изготви модел за 

стандардни трошоци, а во тек е ад 

хок програма за поедноставување. 

Литванија  

(Проверка на факти 

7 септември 2005 г.) 

Клучен фактор во рамките на регулаторното 

управување е брзото решавање на спорови. 

Комисијата за главни административни спорови ги 

разгледува и решава споровите во однос на 

законитоста на административните одлуки. 

Литванија го преведе и објави 

извештајот на Сигма на 

литвански јазик и се стреми кон 

развој на значителна политика за 

подобро регулирање. 

Малта  

(Проверка на факти 

28 јули 2006 г.) 

Во рамките на Кабинетот на премиерот постои 

Одделение за ефикасност на управувањето. Ова 

одделение во своите рамките ја има и новооснованата 

Единица за подобро регулирање и претставува 

интересен модел за придвижување на реформите за 

подобро регулирање бидејќи се наоѓа во центарот на 

Владата, а истовремено е интегрален дел од 

државната служба како целина. 

Предложен развој на регулаторна 

оцена на влијание. 

Полска 

(Проверка на факти 

10 октомври 2006 г.)  

Постои меѓуресорска работна група (Работна група за 

современо економско регулирање) за развој на 

политика за подобро регулирање; тим во 

Министерството за економија и одреден функционер 

во секое министерство се одговорни за развојот на 

подоброто управување за тоа министерство.  

Од 2006 година, се развива 

експлицитна стратегија за подобро 

регулирање во Полска. 

На 19 август, Советот на министри 

ја усвои Програмата за 

регулаторна реформа. Ова е првата 

сеопфатна програма за 

регулаторна реформа во Полска со 

која се дефинира интегрираниот 

пристап кон политиката за 

регуалторно управување. 

Програмата се состои од план од 

три етапи за спроведување на 

Моделот за стандардни трошоци 

(МСТ) за мерење на 

административните трошоци за 

регулирањето. На 10 октомври 

2006 година беше усвоена 

ревидираната методологија за 

регулаторна оцена на влијанието 

од Советот на министри – односно 

Насоките за регулаторна оцена на 

влијанието. 
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Република Словачка 

(Проверка на факти 

4 септември 2006 г.) 

Нова карактеристика на првиот систем за оцена на 

влијанието е да се увиди влијанието од предложеното 

законодавство за домаќинства. 

Преглед на својата политика за 

оцена на влијанието и развој на 

методологија. 

Словенија  

(Проверка на факти 

8 декември 2006 г.) 

Постои Програма за мерки за намалување на 

административните оптоварувања која има за цел да 

се намалат административните пречки, да се обезбеди 

дека државната администрација е пријатна, 

ефективна, отворена и транспарента и да дава 

приоритет за брзиот развој на е-влада. Сите 

министерства подготвуваат работни планови за 

периодот 2007-2008 за да се намалат 

административните оптоварувања.  

Воспоставувањето на специјална 

група за надгледување на 

подоброто регулирање претставува 

значителен чекор кон развој на 

сеопфатна политика за подобро 

регулирање. 

 

Период на брзи промени 

Новите земји-членки под комунистичко влијание доживееја период на брзи и значителни 

промени при нивното приспособување од централни „наредбено-управувачки― економии кон 

слободни пазарни економии и ги преземаа потребните промени за усвојување на acquis 

communautaire.  

Во релативно краток период, овие нови земји-членки мораа да изградат нови институционални 

капацитети или да ги развијат и приспособат старите. Кипар и Малта не мораа да се 

справуваат со прашањата поврзани со развивање на слободно пазарна економија, но мораа да се 

справат со предизвикот од усвојување на значителен обем на ново законодавство со цел да 

бидат усогласени со acquis communautaire, без користа од оној вид помош и поддршка која им 

беше достапна на другите нови земји-членки.   

Кипар и Малта ја имаа предноста од правни системи и институционални структури кои се 

развиле во рамките на подолг период. Оваа предност мораше да се земе предвид во споредба со 

фактот што тие се мали нови земји-членки со административни капацитети кои веќе беа 

оптоварени за покривање на домашните потреби. 

Сите новите земји-членки доживеаја забрзување на историските процеси. Подоцна ќе биде 

потребна оцена на потполното влијание на ова забрзување, во поглед на тоа дали ќе успее или 

нема да успее и зошто. Во времето кога беа преземени оцените, сите нови земји-членки 

почувствуваа олеснување бидејќи е преброден предизвикот за усвојување на acquis 

communautaire. 

Од една страна, тимовите на експерти го споделија искуството за тоа како е да се видат 

успешните резултати од административните, економските, политичките и социјалните 

промени, а од друга страна да се видат полиња кои неодамна биле засадени и кај коишто е 

потребно време за семето да изникне и порасне.  

Излезе нова генерација функционери во овие држави и голема среќа е тоа што оваа генерација 

го прифаќа предизвикот за подобрување на регулаторното управување.   

Општи предизвици 

Сите нови земји-членки се соочуваат се пет општи предизвици: потребата за одржување на 

политичка поддршка; потребата за преземање на оцена на влијанието, како во суштина, така и 

во форма; ефикасност, како и правната ефективност, како клучен решавачки фактор за 

висококвалитетно регулирање; парламентите треба да обрнат внимание на прашања поврзани 

со подобро регулирање, а треба повеќе да се разгледа и политиката за спроведување.  
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Мора да се одржи политичката поддршка 

Политичката поддршка за подоброто регулирање постои во сите простудирани нови земји-

членки. Меѓутоа, потребна е понатамошна поддршка и охрабрување за одржување на 

напредокот. Политичката поддршка за воведувањето на политики за подобро регулирање е 

повидлива од конкретната политичка поддршка за нивно спроведување. 

Некои нови земји-членки (Република Чешка и Полска) усвоија експлицитни политики за 

подобро регулирање пред процесот на преглед од групата експерти.  

Естонија, Литванија, Малта и Словенија се наоѓаа во процес на донесување на таква 

политика, а другите земји ја разгледуваа можноста за донесување на експлицитна политика или 

веруваа дека она што го правеа е доволно за обезбедување на висококвалитетно регулирање.   

Меѓутоа, искуството од државите на ОЕЦД сугерира дека развојот на подобро регулирање не 

претставува „еднократна― политика, туку за неа треба постојано надгледување и треба да 

помине низ бројни итерации за да стане успешна. Дури и во новите земји-членки со 

воспоставена политика, ќе биде потребен постојан напор за нејзиното одржување. 

Оцените на влијанието треба да бидат спроведени во суштина, како и во форма 

Сите нови земји-членки, освен Малта и Кипар, имаат закони кои обврзуваат да се спроведи 

регулаторна оцена на влијанието како дел од развојот на новата регуаторна политика.  

Меѓутоа, несоодветни институционални аранжмани, особено во однос на квалитетот на 

прегледот на оцената, недостатокот на јасни методологии и обуки значи дека процесот станал 

празна формула, а регулаторната оцена на влијанието постои како име, но не и суштински.   

Овие проблеми сега се разгледуваат или веќе се разгледани (Естонија, Република Чешка, 

Летонија, Литванија, Полска, Република Словачка и Словенија). Во овие држави се 

остварува напредок за подобрување на институционалната поддршка за регулаторната оцена на 

влијанието, за развивање на ефективни методологии и обука на функционерите.  

Ефикасност, како правна ефективност, е клучен решавачки фактор за висококвалитетно 

регулирање 

Процесот на формулирање на политики и изработка на закони во сите нови земји-членки 

неминовно е под влијание на културни, правни и административни традиции и пракси. 

Несомнено правната сигурност претставува суштински дел од регулаторната ефикасност. 

Меѓутоа, искуството од студиите на ОЕЦД вели дека не само што прописите мора да бидат 

правно ефективни, туку мора да бидат и ефикасни. Прописите треба лесно да бидат усогласени 

или спроведени и мора да функционираат без несакани последици. За да се оставаат овие цели, 

не е доволно да се има чисто правен пристап кон изработката на прописите. Мора да постои 

повеќедисциплинарен пристап кон формулирањето политики и изработка на закони и да се 

признае потребата за воведување на соодветни структури.   

Административните структури во сите новите земји-членки се фокусирани на правната 

ефикасност. Голем број закони во новите земји-членки се пропишуваат без обрнување доволно 

внимание во однос на тоа како ќе функционираат во пракса и како ќе се применат. Се остварува 

напредок во оваа област, но не рамномерен, а може и да не се одржи понатаму. 

Парламентите треба да посветат внимание и на прашањата поврзани со подоброто 

регулирање 

Ефективните регулаторни режими имаат потреба од ефективно парламентарно надгледување. 

Голем број од парламентите во новите земји-членки развија добри истражувачки капацитети, 

но досега не се ангажирани целосно во однос на потенцијалните подобрувања на регулаторниот 

квалитет што може да се оствари преку употребата на политиките за подобро регулирање. Во 

мнозинството нови земји-членки, функционерите покажуваат докази во извршната власт во 

однос на подобрувањето на капацитетот на регулаторното управување преку подобро 

регулирање. Меѓутоа, во новите земји-членки овој интерес не е на исто ниво од страна од 
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законодавната власт. Предлозите дадени во одредени извештаи на Сигма доставени до новите 

земји-членки вклучуваат идеја дека треба да има годишна расправа во парламентите за 

прашања поврзани со подобро регулирање.  

Политиката за спроведување треба да се разгледува повеќе 

Сите нови земји-членки имаат пристап на „нулта толеранција― спрема спроведувањето, но 

предизвиците поврзани со капацитетите го ограничуваат овој пристап. Со оглед на важноста на 

ова прашања за европската интеграција, потребно е повеќе внимание од страна на новите земји-

членки за развивање на пореален пристап кон спроведувањето, како што е развивање на 

политика заснована на ризици или политика со која за наметнуваат надоместоци за инспекции.  
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2. ПОТЕКЛО НА ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ПОДОБРО 

РЕГУЛИРАЊЕ 

Кое е потеклото на подоброто регулирање? 

Подоброто регулирање произлегува од загриженоста на владите за сведување на трошоците на 

раководењето на минимум и обезбедување дека регулирањето е ефикасно, како и правно 

ефективно. Тоа произлегува од загриженоста дека регулаторните трошоци не треба да ги 

надминат предностите предвидени со законот. Корените на подоброто регулирање може да се 

најдат во регулаторните реформи во Соединетите Држави, кои имаа за цел намалување на 

обемот на Владата и нејзините интерференции во пазарот.   

Широк опсег на регулаторни реформи и дерегулаторна активност, прво во Соединетите 

Американски Држави, а потоа и во други држави доведе до подобро функционирање на 

пазарите, според извештаите на ОЕЦД. Меѓутоа, регулаторната реформа и дерегулацијата 

доведоа, во многу случаи, до зголемување на регулирањето. Ова се случи поради тоа што кога 

постоеја државни монополи, немаше потреба за правила за влез и излез од пазарот. Меѓутоа, 

кога државата се тргна настрана од областите како што се телекомуникациите и другите 

комунални услужни дејности, мораше да се воведат правила за обезбедување еднаквост на 

пазарите и притоа се зголеми бројот на прописи. Во Соединетите Држави, загриженостите во 

поглед на преголемиот број прописи и лошите прописи беа решени со политики за 

подобрување на квалитетот на законодавството, вклучувајќи ја и  употребата на оцена на 

влијанието.   

Во Обединетото Кралство, со Белата книга во 1985 година, Олеснување на оптоварувањето, 

се разгледаа некои загрижености околу оптоварувањето на законодавството на малите бизниси. 

Другите европски држави развија слични политики. Институциите на Европската унија почна 

со развој на политика за подобро регулирање во истиот период. Слични развојни моменти се 

случија и во земјите-членки на ЕУ, особено, Холандија, Данска и Шведска. Некои држави, 

како што се Франција, спроведоа слични реформи во контекст на модернизација на нивните 

јавни служби. Ирска усвои политика наречена Регулирање на подобар начин. 

ОЕЦД и регулаторна реформа  

ОЕЦД има спроведено студии на над 23 држави во поглед на регулаторната форма и забележа 

дека државите кои имаа подобри економски резултати повеќе посветуваа внимание на 

квалитетот на управувањето на нивниот регулаторен процес. Во студиите на ОЕЦД, видливи се 

три фази на реформа. Во првата фаза, категоризирана како дерегулација, се случува 

отстранување на прописите кои ја попречуваат конкуренцијата и трговијата, и намалување на 

бројот на прописи. Процесот опфаќа и намалување на оптоварувањето на бизнисот и 

трошоците на прописите, како и поедноставување на постапките и рационализација на 

администрацијата. Сите држави кои беа проучени спаѓаат во оваа категорија иако степенот на 

извршување на реформите варира во опсег помеѓу државите и во рамките на тие држави. 

Во втората фаза на развојот на овој предмет, која се категоризира како регулаторна реформа, 

постои напор за изработка на висококвалитетни прописи со подобрени процеси за креирање 

политики коишто ги употребуваат алатките како што се оцената на влијанието, подобрата 

консултација и поефективното планирање на регулаторните аранжмани. Оваа фаза може да 

опфати и ажурирање и ревидирање и модернизација (т.е. кохерентност со политичките цели во 

областите на економија, животинската средина и социјалните стандарди) на постојните 

прописи. Сите држави кои беа простудирани спаѓаат во оваа категорија иако степенот на 

извршување на реформите варира во опсег помеѓу и во рамките на тие држави. 

На крај, третата фаза на реформа е класифицирана од ОЕЦД како регулаторно управување, а се 

однесува на долгорочни, систематски перспективи кои се однесуваат на подобрување на 

институции и регулаторната изведба. Ниедна држава ја има целосно остварена оваа фаза.  
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Клучен развоен момент во размислувањето, за кое придонесе ОЕЦД, е усвојувањето на 

Препораката на Советот на ОЕЦД за подобрување на квалитетот на владиното регулирање
7
. 

Со оваа препорака се утврдеа првите меѓународно прифатени група начела за обезбедување на 

регулаторен квалитет. Тие содржат Референтна контролна листа на ОЕЦД за регуалторно 

донесување на одлуки. Во знаменитиот извештај Од интервенционизам до регулаторно 

раководење
8
, ОЕЦД утврди три клучни двигатели за регуалторната ефикасност. Овие се 

регуалторните политики (т.е., политики за подобрување на регулаторниот процес), 

регуалторните алатки и регулаторните институции. Програмата на ОЕЦД за регулаторна 

реформа, која вклучуваше серија студии за регулаторна реформа во земјите-членки на ОЕЦД, 

има за цел да им помогне на владите да го подобри квалитетот на прописите. Фокусот на 

програмата е насочена на реформирање на прописи кои предизвикуваат непотребни пречки за 

конкуренцијата, иновацијата и растот, а истовремено обезбедување дека прописите ефикасно 

служат за остварување на важните социјални цели.  

Политика за подобро регулирање (Европска унија) 

Првичниот чекор кон подобрувањето на регулаторната околина во институциите на ЕУ беше 

преземан кога институциите на Европската унија ги усвоија препораките за насоки за изработка 

на нацрт-регулативи, кои беа дел од Меѓуинституционалниот договор од 1998 година. Целта на 

ова беше да се подобри квалитетот на нацрт—законодавството.
9
 Европскиот совет во Единбург 

од 1992 година, задачата за поедноставување и подобрување на регулаторната околина стана 

една од главните приоритети на Заедницата. Меѓутоа, потрагата по подобро регулирање не 

стана систематска сè до средината на деведесеттите години. Подоброто регулирање се повикува 

во протоколот приложен на Договорот од Амстердам.  

Ова прашање беше понатаму разгледано во контекст на напорите за решавање на релативно 

сиромашниот раст на економското остварување на голем број земји-членки – прашање кое 

претставува постојана грижа за европските креатори на политика. За да го решат ова прашање, 

шефовите на државите и владите на Европската унија се сретнаа во Лисабон во 2000 година и 

покренаа серија амбициозни реформи на национално и европско ниво како дел од севкупна 

стратегија. Со воспоставување на ефикасен внатрешен пазар, преку зголемување на 

истражувањето и иновациите и со подобрување на образованието, кои се само неколку од 

реформските напори, тие имаа за цел да се справат со предизвиците со кои Европската унија се 

соочува, предизвикани поради демографските промени и глобализацијата.  

Развивањето на подобро регулирање во Европската унија зема поголем замав со белата книга 

на ЕУ за раководењето. Во белата книга се предлага дека постои поврзаност помеѓу добро 

раководење и стремежот за подобро регулирање  

Извештај на Манделкерновата група 

Една од практичните мерки преземени за спроведување на оваа политика беше формирањето на 

група, репрезентативна на земјите-членки, под раководството на судија од Државниот совет во 

Франција, г. Д. Манделкерн
10

, која имаше за цел да ги истражат начини како креирањето 

политики и изработка на прописите може да се подобри во институциите на ЕУ. Групата го 

објави својот извештај во ноември 2001 година и подготви нацрт-стандард за подобро 

регулирање во Европската унија. Извештајот беше примен со општо воодушевување, а 

неговите препораки беа главно усвоени од институциите на ЕУ.   

                                                      
7
 ОЕЦД/ГД/95(95) ОЕЦД, Париз (1995). 

8
 ОЕЦД Париз, [PUMA(2002)3]. 

9
 Декларација 39 за квалитетот на изработката на законодавството на Заедницата, дадено како 

прилог на Конечниот акт на Договорот од Амстердам, 1997 година. 
10

 http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/mandelkern.pdf. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/mandelkern.pdf
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Групата употреби голем број извори, вклучувајќи извештаи за регулаторна реформа во речиси 

20 држави на ОЕЦД
11

. Заклучоците на групата во суштина се состоеја дека за остварување на 

подобро регулирање, има потреба за политичка поддршка од високо ниво и помеѓу гранките на 

власта, доделување на соодветни ресурси и експлицитна политика за подобро регулирање.  

Политиката треба да употребува алатки како што се: оцена на влијание, поедноставување, и 

консултации; треба да унапредува промена во културата во формулирањето на политиката и 

подготовката на регулативи. 

Извештајот аргументира дека подоброто регулирање претставува стремеж кон подобрување на 

процесот на креирање политики преку интегрирана употреба на ефективни алатки и да не се 

врши напор за наметнување дополнителни бирократски пречки. Извештајот предложи 

акционен план, којшто беше строго следен од институциите на ЕУ, и воспостави 7 клучни 

начела за подоброто регулирање. Овие принципи се: потреба, пропорционалност, 

супсидијарност, одговорност, пристапност и едноставност.  

По извештајот на Манделкерновата група, следеше Соопштение на Европската комисија во 

2002  година, со коешто се воведе нов интегриран систем за оцена на влијанието, планови, 

инструменти кои обезбедуваат алтернативен пристап кон законодавството (пр., корегулација, и 

саморегулација), минимални стандарди за консултација на заинтересирани страни и насоки за 

собирање и употреба на совети од експерти 
12

. 

Обнова на Лисабонскиот процес 

Постигнат е напредок на сите овие фронтови од институциите на Европската унија и, со 

обновувањето на Лисабонската стратегија во 2005 година, акцентот беше ставен на развојот на 

политиката за подобро регулирање во земјите-членки на Европската унија. Достигнувајќи ја 

средишната фаза на Лисабонскиот процес којшто беше започнат во 2005 година, Комисијата 

реши повторно да ја покрене стратегијата со фокус на порастот и работните места и поефикасен 

процес за зголемување на сопствениот удел на земјите-членки на нивните реформски програми.  

Спроведувањето на политиката за подобро регулирање има централно значење за напорите за 

зголемување на продуктивноста во контекст на Лисабонската стратегија. Меѓутоа, Европската 

унија оставена сама на себе не може да ја зголеми продуктивноста и вработеноста. Земјите-

членки мора да дадат свој придонес преку, на пример, развој и спроведување на политика за 

подобро регулирање и ефективна употреба на алатките за подобро регулирање.  

Од земјите-членки се очекува да увидат дека преземањето дејствија единствено на ниво на ЕУ 

нема да биде доволно за остварување на подобро регулирање. Транспозицијата од страна на 

земјите-членки на законодавството на ЕУ и националните регуалторни инцијативи имаат 

последици, не само за националните администрации и за граѓаните, но и за бизнисите, особено 

на малите и средни претпријатија (МСП), во рамките на Унијата. Ова значи дека развојот и 

спроведување на подобро регулирање претставува приоритет кој треба да се разгледа во 

контекст на спроведувањето на Лисабонската стратегија. Важноста на подоброто регулирање е 

посочена и во Интегрираната насока за растот и работните места
13

 со која се им се 

препорачува на земјите-членки:  

„Со цел да креираат поконкурентна деловна околина и да ја поттикнат приватната инцијатива 

по пат на подобро регулирање, земјите-членки треба: 

                                                      
11

 http://www.oecd.org. 
12

 Европска комисија, акционен план – „Поедноставување и подобрување на регулаторната 

околина―, COM (2002) 278 крајна верзија, 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0278en01.pdf; Општи начела и 

минимални стандарди за консултација со заинтересираните страни од Комисијата, COM (2002) 

704 крајна верзија, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0704en01.pdf; 

Соопштение од Комисијата за оцена на влијанието, COM (2002) 276 крајна верзија, 

http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/com_2002_0276_en.pdf 
13

 Насока бр. 14 за периодот 2005-08 

http://www.oecd.org/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0278en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0704en01.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/com_2002_0276_en.pdf
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1. да го намалат административното оптоварување на 

коешто се подложени претпријатијата, особено МСП 

и новите претпријатија; 

2. да го подобрат квалитетот на постојните и новите 

прописи, а истовремено да ги зачуваат своите цели, 

преку систематска и ригорозна оцена на влијанието на 

нивната економија, социјални прашања (вклучувајќи го 

здравството) и животна средина, додека се разгледува 

прашањето и се остварува напредок во однос на 

мерењето на административното оптоварување 

поврзано со прописите, вклучувајќи го и влијанието врз 

конкурентноста, како и во однос на спроведувањето; 

3. да ги поттикнат претпријатијата да развијат своја 

корпоративна социјална одговорност.“ 

Како што беше договорено на Европскиот совет во март 2005 година, земјите-членки се 

посветени на подготвување  национални реформски програми (НРП), под своја одговорност, 

врз основа на Интегрираната насока за пораст и работни места коишто ги опфаќаат 

економските, социјалните димензии како и димензиите поврзани со животната средина.   

Реформските програми треба да бидат насочени кон сопствените потреби и специфични 

состојби, со простор за разновидни ситуации и приоритети на политиката на национално ниво. 

НРП треба да бидат конципирани како напредни политички документи со кои се утврдува 3-

годишна стратегија за остварување на раст и отворање на нови работни места.  Овие програми, 

заедно со извештаите за спроведување, ѝ овозможува на Комисијата да ги процени политиките 

и напредокот идентификуван од страна на земјите-членки.   

Комисијата токму тоа и го стори во последните два годишни извештаи за напредокот од 

јануари и декември 2006 година. Во второнаведениот извештај, Комисијата издаде препораки и 

ги посочи дека реформите почнаа да даваат резултати. Истовремено беше потенцирано дека 

реформите се наоѓаат во рана фаза и треба целосно да бидат спроведени за да остварат 

долгорочно економско влијание.  

Развој на политиката на ЕУ за подобро регулирање 

За да се обезбеди успехот на подоброто регулирање и за да се зајакнат овие иницијативи, во 

јуни 2002 година, Комисијата претстави серија мерки во полето на подоброто регулирање
14

.  

Уште едно Соопштение во 2003 година
15

 беше насочено кон рационализација и 

поедноставување на регуалторната околина преку намалување на обемот на постојното 

законодавство на Европската унија и претставување на acquis communautaire на попристапен 

начин за корисниците.  

Во декември 2004 година, Министрите за финансии и економски работи на шест земји-членки 

(Ирска, Холандија, Луксембург, Обединетото Кралство, Австрија и Финска) потпишаа писмо 

кое имаше за цел да стави нов акцент на процесот на подобро регулирање.   

Со Заедничката изјава на шесте претседателства којашто следеше и беше изградена врз основа 

на претходната Заедничка иницијатива на четирите претседателства во 2004, се утврдија целите 

на претседателствата за регулаторната реформа во претстојните години.  

Во март 2005 година, Комисијата донесе ново Соопштение „Подобро регулирање за раст и 

работни места во Европската унија“. Додека обезбедува доследност со тековниот план за 

                                                      
14

 COM (2002)278 final, ibid. 
15

 Соопштение од Комисијата до Советот, Европскиот Парламент, Европскиот економски и 

социјален комитет и Комитетот на региони – Ажурирање и поедноставување на правото на 

Заедницата {SEC(2003) 165} com/2003/0071 конечна верзија. 
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подбра регулација и во контекстот на обновената Лисабонска стратегија, Соопштението 

препорачува три клучни линии на делување: 

 со натамошно унапредување на дизајнот и примената на алатките за подобро 

регулирање на ниво на ЕУ, особено во поглед на оцените на влијанијата и 

поедноставувањето.  

 Преку потесна соработка со земјите-членки за да се обезбеди дека начелата на 

подоброто регулирање се применуваат доследно во рамките на ЕУ од сите регулатори. 

Дејствување единствено на ниво ЕУ нема да биде доволно: Транспозицијата од страна 

на земјите-членки на законодавството на ЕУ и националните регулаторни инцијативи 

имаат и последици, не само за националните администрации и граѓаните, но и за 

бизнисите, особено МСП, во рамките на Унијата.   

 Со потврдување на конструктивниот дијалог помеѓу сите регулатори на ниво на ЕУ и 

национални нивоа и со засегнатите страни.  

Во насока на тоа Соопштение, Европската комисија
16

: 

 Ги потврди ревидираните насоки за оцената на влијанијата
17

 

 Усвои Соопштение за заедничка методологија за процена на административните 

трошоци предизвикани од законодавството
18

; 

 Усвои Соопштение за исходот на разгледување на предлози на закони во 

исчекување
19

; 

 Усвои Соопштение за стратегија за поедноставување на регулаторната околина
20

; 

 Формира група на национални регуалторни експерти од високо ниво
21

. 

Соопштението ја зацртува целта на политиката на Европската унија за подобро регулирање:  

„Политиката на Европската унија за подобро регулирање има за цел да го подобри 

регулирањето, за подобро дизајнирање на регулирањето за да се зголеми добивката за 

граѓаните, и да се потврди усогласеноста и ефективноста на правилата, и да се минимизираат 

економските трошоци – во согласност со начелата на Европската унија за пропорционалност и 

супсидијарност―
22

. 

                                                      
16

 [COM(2005)97 конечна верзија], 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0097en01.pdf. Видете ги извештаите 

од комисијата за Подобар процес на донесување закони 2005 година, на пример (13 Извештај) 

COM (2006) 289 конечна верзија, 

http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf  
17

 SEC (2005) 791, 

http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf. 
18

 COM (2005) 518 конечна верзија, 

http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/com_2005_0518_en.pdf 
19

 COM (2005) 462 конечна верзија, 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/docs/en_br_final.pdf. 
20

 COM (2005) 535 конечна верзија, 

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/docs/simplification/COMM_PDF_COM_2005

_0535_F_EN_ACTE.pdf. 
21

 Мандатот на групата е да се советува Комисијата во однос на прашањата за Подобро регулирање и 

да овозможи ефикасна врска помеѓу Комисијата и клучните владини органи за развој на подобро 

регулирање на ниво на ЕУ и на национални ниво. 
22

 Видете страница 2 [COM (2005) 97 final], ibid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0097en01.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/com_2005_0518_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/docs/en_br_final.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/docs/simplification/COMM_PDF_COM_2005_0535_F_EN_ACTE.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/docs/simplification/COMM_PDF_COM_2005_0535_F_EN_ACTE.pdf
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Стратешки преглед на подоброто регулирање на ЕУ
23

 

На 14 ноември 2006 година, Европската комисија ги претстави резултатите од опширниот 

Стратешки преглед на подоброто регулирање во ЕУ. Со прегледот се проценува напредокот до 

денес и се претставува амбициозен спектар на предлози.  

Една од иницијативите се однесува на покренувањето на амбициозна стратегија за намалување 

на административното оптоварување од постојните прописи. Европската комисија даде предлог 

за намалување, заедно со земјите-членки, на административното оптоварување за трговските 

друштва за 25% до 2012 година.  

Се тврди дека ова може да доведе до зголемување на БДП во ЕУ од проценети 15% и 

следствено до повеќе вложување за раст и нови работни места, што би изнесувало 150 

милијарда евра. За да се оствари оваа цел, земјите-членки и регионалните и локалните органи 

мораат да дадат нова политичка движечка сила на сопствените напори да се намали 

бирократијата.  

Во март 2007 година, на пролетното заседание на Европскиот совет беше потенцирано дека 

намалување на административните оптоварувања претставува важен чекор за подобрување 

на европската економија, особено преку неговото влијание на МСП и дека е потребен силен 

заеднички напор. Советот се согласи дека административните оптоварувања коишто 

произлегуваат од законодавството на ЕУ треба да бидат намалени за 25% до 2012 година. Ги 

повика земјите-членки, имајќи ги предвид почетните точки и традиции, да ги постават 

сопствените национални цели со споредбена амбиција во рамките на својот делокруг на 

надлежност до 2008 година. 

Исто така, системот за оцена на влијанието од сите нови предлози за закон ќе биде подобрено 

за да се обезбеди квалитет и објективност преку воспоставување на Одбор за оцена на 

влијанието. Покрај тоа, 43 нови иницијативи се додадени кон движечката програма за 

поедноставување, за периодот 2006-2009 година. Овие произлегуваат во широк спектар на 

области на политика. 

На 17.03.2006, Комисијата ја потврди намерата да повлече 67
24

 предлози како резултат на 

испитувањето на 183 предлози за закони на ЕУ коишто се во очекуваат во Европскиот 

парламент и Европскиот совет. Листата на повлечени предлози е објавена во Службениот 

весник
25

. Овие предлози се повлечени бидејќи некои од нив беа недоследни со целите на новото 

„Партнерство за раст и работни места― и не ги задоволуваа стандардите за подобро регулирање.  

Други не напредуваа во законодавниот процес, или едноставно беа застарени.  

Во 2006 година, со акцијата за испитување беа прегледани 79 предлози во исчекување коишто 

беа усвоени од страна на Комисијата помеѓу 1.1.2004 и 21.11.2004, користејќи ги истите 

критериуми. Крајните резултати беа известени во Соопштението за стратешки преглед.  

Комисијата го извести Парламентот и Советот во согласност со потребите, обезбедувајќи 

оправдување за повлекувањето на вкупно десет предлози
26

. Поради тоа што измина разумен 

рок без никакви реакција од нив, листата на повлечени предлози беше објавена во Службениот 

весник на 22.03.2007. 

                                                      
23

 COM (2006) 689, http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/docs/en_689.pdf. 
24

 Предлогот 2003/0160/AVC вклучен помеѓу тие 68 кои првично беа избрани за повлекување беше 

усвоен од страна на законодавецот и затоа беше отстранет. 
25

 OJ C 64 of 17.03.2006. 
26

 Рамковен договор од 26 мај 2005 година за врските помеѓу Европскиот парламент и Комисијата 

(став 32). 

http://europa.eu/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:064:SOM:EN:HTML
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3. РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ 

Во овој дел се разгледува регулаторното управување во новите земји-членки. 

Регулаторно управување е процесот според кој проблемите со коишто се соочува државата 

се избрани за анализа на политика, донесување одлука и изработка на закон. Одлуката за 

формулирање на политики и изработка на закони ја донесува Владата или одреден министер, 

доколку е делегиран да го стори тоа. При тоа, фокусот на оваа глава е посветен на процесот 

на регулаторно управување. 

Вовед 

Во некои држави и во институциите на Европската унија, принципите на коишто се поткрепува 

регулаторното управување се изразени со документ за експлицитна политика наменет да донесе 

подобрувања во формулирањето на политиките и подготовката, усвојувањето и 

спроведувањето на законодавството.  

Основните показатели за политика за регулаторно управување вклучуваат: 

 Политика за подобро регулирање  

 Стратегија за акција и процес на приоритизација  

 Кохерентен и доследен процес за формулирање политики и изработка на закони  

 Обезбедување на квалитет 

 Соодветен број адекватно квалификуван персонал.  

Политика за подобро регулирање 

Експлицитна политика за подобро регулирање 

Во текот на испитувањето на новите земји-членки, одреден број нови земји-членки почна да 

подготвуваат експлицитна политика за подобри регулативи. Тука се опфатени Литванија, 

Малта, Полска и Словенија. Во некои држави, помеѓу времето на започнувањето на проектот 

и подготовката на одредени извештаи за држава, засегнатите влади мораа да воспостават 

реформски програми кои експлицитно се однесуваат на подобро регулирање во контекст на 

Лисабонската стратегија.  

Во Република Чешка, Владата разви, а истовремено кога се пишуваше извештајот, ја 

подобруваше политиката којашто е речиси изедначена со политиката за подобри регулативи на 

ЕУ. Беше усвоена владина резолуција
27

 за намалување на административното оптоварување на 

бизнисите. Оваа резолуција вклучува Акционен план за намалување на административното 

оптоварување на бизнисите, како и Методологија за мерење на административното 

оптоварување, врз основа на холандскиот модел за стандардни трошоци
28

 . 

Полска разви импресивна програма која се однесува на широк опсег на влијанија. 

Приоритетите за нејзината реформа за подобро регулирање се: 

 Идентификација и спроведување на законодавни решенија за поедноставување на 

домашнoто уредување и оние кои се однесуваат на acquis communautaire. 

 Подобрување на системот за транспонирање на директивите на ЕУ. 

 Намалување на административните оптоварувања. 

 Подобрување на системот за регулаторна оцена на влијание. 

 Зајакнување на капацитетите на регулаторно управување на Владата. 

                                                      
27

  Бр.  421/2005. 
28

 Исто така видете го и Прирачникот за модел на стандардни трошоци страници 6 и 7  

www.administratievelasten.nl/default.asp? 
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Имплицитна политика за подобро регулирање 

Во Унгарија и Република Словачка, политиката за подобри прописи може да се види од 

студија за практики на раководење. Во сила се некои алатки за подобри прописи. Со оваа 

политика се утврдува начинот на кои политиките се формулирани и се изготвуваат законите и е 

утврдена во организацискиот поредок на Кабинетот на владата на Република Словачка и со 

Законодавниот акт на Унгарија од 1987 година.   

Во Литванија, Стратегијата за развој на јавната администрација
29

 предвидува дека приоритет 

се дава во областите и активностите наведени во Среднорочната програма 2004-2005, усвоена 

од министрите на ЕУ за јавна администрација. Една од наведените области е  Подоброто 

регулирање. Акциониот план за спроведување на Стратегијата за 2005-2006
30

 ги содржи 

акциите наменети за поедноставување на постапките за носење одлуки. Во Литванија има 

дополнителен напредок од завршувањето на оцената, а експлицитната политика за подобри 

прописи беше во развојна фаза во времето на пишување на овој извештај.  

Во Летонија, подобрите прописи се споменати во Националниот развоен план за 2007-2013 

година како приоритетна област
31

. 

Во другите држави, постои имплицитно упатување на политиката за подобри прописи во голем 

многу аспекти од управување на владините активности. 

Сите нови земји-членки учествуваат во експертските групи за подобро регуларање. Меѓу 

другото овие ја вклучуваат високостепената Група за подобри прописи формирана од 

Европската комисија
32

, Директорите за подобро регулирање
33

 и, каде што соодветствува, 

Работната група на ОЕЦД за регулаторното управување. Некои држави, како на пример 

Полска, учествуваа во вежби за поставување одредници (бенчмаркинг) со цел да разменат 

практики и да добијат полза од земјите-членки на ОЕЦД и ЕУ кои веќе имаат воспоставена 

политика за подобро регулирање. Голем број на проучуваните држави (Република Чешка, 

Кипар, Естонија, Унгарија, Летонија и Полска) се членки на управниот комитет
34 на 

Мрежата на моделот на стандардни трошоци. 

Политичка поддршка за подобро регулирање 

Еден од факторите коишто се критични за успехот на подоброто регулирање претставува 

политичката поддршка. Овој фактор често се споменува во извештаите на ОЕЦД
35

, а 

политичката поддршка за подобро регулирање во институциите на Европската унија  често се 

поткрепува со говорите од комисионерите и вишите функционери и сега се проширува на 

поспецифични области за политика, како што е потегот за поедноставување на Заедничката 

земјоделска политика
36

. 

                                                      
29

 2004-2010, одобрен од страна на Владата на Литванија, Резолуција бр. 488 (Службен Весник 2004, 

бр. 69-2399). 
30

 Резолуција бр. 197 (Службен Весник 2005, бр. 26-830). 
31

 По терминологијата која се користеше во Летонија до 2006 година, активностите за Подобро 

регулирање беа одредени со поимот „процена на влијание―. 
32

 Одлука на Комисијата од 28 февруари 2006 година за воспоставување група на Национални 

регулаторни експерти на високо ниво (2006/210/ЕУ). 
33

 Група национални експерти која презема иницијатива за Подобро регулирање во секоја земја-

членка се состанува двапати годишно за размена на информации. 
34

 Видете фусноти 107 и 108. 
35

 Видете ОЕЦД (1997), Анализа на регулаторното влијание. Најдобра практика во ОЕЦД земјите, 

Париз; Taking Stock of Regulatory Reform, 2005. 
36

 Видете .europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm и за документите од конференцијата на 

истата тема. 
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Одговорност за политиката за подобро регулирање се доделува на различни министри во 

различни држави. Табелата подолу дава репрезентативен пресек за тоа како е распоредена 

одговорноста за подобро регулирање во новите земји-членки. 

НЗЧ Министерство 

Кипар Министерство за финансии 

Република Чешка Министерство за внатрешни работи
37 

Естонија
38 Министерство за правда 

Летонија
39 Заедничка одговорност помеѓу Државната 

канцеларија, Министерството за финансии, а 

Министерството за економија ја има 

одговорноста за претприемачите.  

Литванија  Министерство за економија 

Малта  Кабинетот на премиерот 

Полска Министерство за економија 

Република Словачка Министерство за економија 

Словенија  Министерство за јавна администрација 

 

Проблемот, како што концизно беше укажано од еден политички функционер од Република 

Словачка, е тоа што исходите од подоброто регулирање се премногу апстрактни за да се 

укажува на јасна политичка заслуга. Од друга страна, регулаторните неуспеси се јасно видливи. 

Доколку некој министер ја преземе одговорноста за подобро регулирање и доколку работите 

тргнат наопаку тој ја снесува вината. Доколку работите успешно се спроведат, нема недостаток 

на кандидати коишто ќе го припишат успехот како нивно дело. 

Владини програми и слични документи 

Специфична политичка поддршка за политики кои се однесуваат на подобро регулирање може 

да се најде во владините декларации или националните реформски програми. Овие имаат 

тенденции да се формули. Без однапред предвидени рокови за спроведување или дефинирани 

исходи, се доведува во прашање нивната вредност.  

Со Националната реформска програма на Република Кипар се утврдени приоритети за 

спроведување на реформа на регулаторното управување. Во тој случај, приоритет беше даден 

во рамките на програмата во поглед на развој на политика за оцена на влијание и намалувањето 

на регулаторниот и административното оптоварување.  

Во Естонија, во Коалицискиот договор од 2003 година се споменува регулаторната оцена на 

влијанието и се предложува дека треба да се процени влијанието на секој нацрт-пропис за 

економски раст и демографската состојба. Друг приоритет наведен во тој Договор е предлогот 

за политика за поедноставување на правилата за започнување на бизнис и потребата за преглед 

на прописите кои непотребно ги ограничуваат деловните активности. Тековниот Коалициски 

                                                      
37

 Во Република Чешка, одговорноста за Подобро регулирање беше пренесена од Владината 

канцеларија на Министерството за внатрешни работи по одлуката на Владата од октомври 2006 

година. 
38

 Сепак, наспроти Министерството за правда, вклучени се и други министерства. 
39

 Спроведувањето на политиката за подобро регулирање во Летонија останува со Државната 

канцеларија. Сепак, другите министерства, вклучувајќи го Министерството за правда, 

Министерството за финансии и Министерството за економија исто така се вклучени. 
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договор во Естонија се однесува на потребата за поедноставување на постапките потребни за 

бизнисите да работат со локалните органи. 

Во Република Чешка, заложбите применети за спроведување на агенда за подобро 

регулирање, која посебно се однесува на интегрирани оцени на влијанието и намалувањето на 

административното оптоварување наметнато на бизнисите, беа обновени во Националната 

реформска програма на Република Чешка (2005-2008) и во Стратегијата за економски раст 

на Република Чешка. 

Во Унгарија, програмата за 2006 година на Владата: Нова Унгарија – слобода и солидарност: 

Програмата на Владата на Унгарија за успешна, модерна и праведна Унгарија (2006 – 2010)
 40 

ја 

обврзува Унгарија да напредува и го признава сè поголемиот број на мали и средни 

претпријатија и потребата за поедноставување на одреден број закони за олеснување на 

конкурентноста на малите бизниси.  

Во Летонија, владината декларација, важна изјава за националната политика, содржи заложба 

за подобрување на конкурентноста
41

 и се идентификувани бројни прашања карактеристични за 

политика на подобро регулирање. Овие особено вклучуваат, „поедноставување на 

донесувањето одлуки― коишто се однесуваат на малите бизниси. 
42

 

Во Малта, предвидена е општа рамка на политика за подобро регулирање во „Националната 

реформска програма: Стратегија на Малта за раст и работни места за период од 2005 до 

2008 година“
43

. Покрај тоа, предбуџетскиот документ за 2006-2010 се однесува и на 

регулаторната реформа и на потребата за намалување на регулаторното оптоварување на 

бизнисот.  

Во Република Словачка, поддршката за спроведување на политика за подобро регулирање 

може да се најде во Националната реформска програма на Република Словачка (2006 – 2008) и 

во документот Стратегија за конкурентноста во Словачка до 2010 година – Национална 

лисабонска декларација, во која се претставени четирите најважни приоритети на словачката 

Влада, од кои еден од нив е зголемување на квалитетот на деловната околина.  

Структури за спроведување на политика за подобро регулирање (нови земји-членки) 

Политиката за подобро регулирање би била поефективна кога постои структура за нејзино 

спроведување. Видливи се три главни пристапи за развојот на структурите за спроведување на 

политика за подобро регулирање; работна група, лице или централно координативно тело или 

комбинација на овие пристапи. 

Работна група 

Во Кипар, назначена е група со широка застапеност на министерства и интереси со цел да 

развие политика за оцена на влијанието и да утврди кои други аспекти на политиката за 

подобро регулирање можат да се развијат. Во Полска, меѓуресорска работна група (Работна 

група за современо економско регулирање) е формирана во февруари 2006 година за развивање 

на политика со цел да може да се поднесе до Советот на министерства за одобрување. Оваа 

работна група ќе се надоврзе на работата извршена од тимот којшто беше назначен во 2000 

година (Меѓуресорски тим за регулаторниот квалитет) и ќе се бави со слични прашања, но со 

посилен фокус и за подобрување на регулаторната околина за деловна дејност, и поефективна 

употреба на регулаторните алатки. Во Словенија, формирана е меѓуресорска работна група за 

развој и управување на политика за подобро регулирање.  
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 www.miniszterelnok.hu/domain2/ files/modules/module15/1461461FB7EDBA8C3.pdf. 
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 Декларација на Советот на министри 1 декември 2004 година. Декларацијата е основа за работата 

на Владата: видете подолу во текстот. 
42

 Декларација на Советот на министри 1 декември 2004 година; www.mk.gov.lv. 
43

 Став 14.3 
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Лице или централно координативно тело 

Во Естонија, одговорноста за политиката за подобро регулирање е поделена помеѓу 

Министерството за економија, Министерството за правда, Министерството за социјални работи 

и Министерството за животна средина. Меѓутоа, еден функционер е одговорен за прием и 

дистрибуција на информациите за политиката за подобро регулирање. Таа присуствува на 

меѓународните состаноци за прашањата поврзани со подоброто регулирање и обезбедува дека 

информациите за меѓународните тенденции се пренесува до останатиот дел од јавната служба. 

Во Република Чешка, формирано е Одделение за подобро регулирање во рамките на Одделот 

за централна државна реформа и регуалаторна реформа на Кабинетот на владата. Оттогаш, од 

ноември 2006 година, ова Одделение е преместено под одговорноста на Министерството за 

внатрешни работи. Одговорно е за координирање на регуалторната реформа во рамките на 

државната администрација, како и за изработка на стратешки документи во оваа област.  

Во Унгарија, формиран е независен оддел во рамките на Министерството за правда, наречен 

Оддел за анализа на влијанието, дерегулација и регистрирање на законите, со цел обезбедување 

поддршка за квалитетно законодавство и да го подобри квалитетот на анализата на влијанието.  

Меѓутоа, ова Одделение беше укинато во јули 2006 година како дел од скратувањето на јавниот 

сектор. Неговите функции делумно се префрлени во друг дел од Министерството за правда.  

Во Летонија, Одделот за координација на политика на државната канцеларија е одговорна за 

проектирање и спроведување на политиката и стратешките системи за планирање, во што е 

вклучена политиката за подобро регулирање. Второспоменатите се подготвени во соработка со 

ресорните министерства, кои се одговорни за проверка на квалитетот на оцената на влијанието, 

во согласност со нивните соодветни области на надлежност. 

Во Малта, остварување на подоброто регулирање е одговорност на Одделението за подобро 

регулирање во рамките на Одделението за ефикасно управување (МЕУ). МЕУ работи во 

рамките на Кабинетот на премиерот и игра уникатна улога како внатрешен консултант на 

Владата за управување. Има стекнато искуство во поглед на оцените на влијанијата. 

Одделението за подобро регулирање, формирано во декември 2005 година во Малта сочинува 

дел од МЕУ и последователно на тоа претставува дел од Кабинетот на премиерот.  Мандатот на 

одделението е да го надгледува регулаторниот развој и да ја намали  непотребната бирократија. 

Комбинација на овие пристапи 

Во Полска, меѓуресорска работа група (Работна група за современо економско регулирање) е 

формирана во февруари 2006 година за развивање на политиката за подобро регулирање со цел 

да може да се поднесе до Советот на министерствата за одобрување. Исто така, постои и силен, 

добро управуван Оддел во рамките на Министерството за економија, а дополнителни 

надлежности се доделени и на Кабинетот на премиерот за надгледување на оцената на 

влијанието. Се предлага и назначување на функционер во секое министерство, со одговорност 

за подобро регулирање.   

Полскиот модел е одраз на потребата за постоење на воспоставени механизми за координација, 

а призната е и потребата за споделување на одговорноста на спроведувањето на политиката за 

подобро регулирање со ресорните министерства со цел да се создаде чувство за одговорност за 

подобро регулирање помеѓу сите државни службеници.  

Стратегија за акција и процес на приоритизација 

Владата се состои од институции одговорни за формулирање на политики и донесување на 

колективни одлуки за општеството. Овие одлуки можат да се донесат во согласност со фиксен, 

централно контролиран план, флексибилен, стратешки план или одлуките можат да се носат на 

ад хок основа без претходно планирање како реакција на околностите како што ќе се појават. 

Сите нови земји-членки работат со разни вакви аранжмани. Владите, вообичаено, ја преземаат 

власта со план, којшто претставува верзија на манифести составени за да ги задоволат 

потребите на коалиционите партнери.  
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Владините планови, или стратегии за идентификување проблеми за делување, треба да бидат 

поткрепени со три главни елементи: јасна група приоритети во однос на политиката, постапки 

за планирање и институциите ангажирани во координирање на планирањето и процес за 

решавање спорови кога ќе се појават конфликти кои треба да се решат. Последноспоменатото е 

од најголема важност во случај на постење на коалиции.  

Приоритети на политиките 

Во сите нови земји-членки, спроведувањето на правото на ЕУ се смета како најголем 

приоритет. Следното ниво на приоритет претставуваат владините програми. Литванија е 

уникатен случај со тоа што се утврдува стратегија за државата која останува во сила без оглед 

на политичките партии кои се на власт.  

Во Летонија, приоритетните стратегии се утврдуваат со Владина декларација и Единствената 

стратегија за националната економија  

Во Република Словачка, севкупниот стратешки план за активности на политиките се 

утврдуваат со Програмската прокламација на словачката Влада. Овој вид пристап е генерално 

сличен во сите држави. 

Процес на планирање 

Добро структуриран процес на планирање претставува клучен дел на регулаторното 

управување. Со него се обезбедува дека се спроведува владината стратегија за колективно 

делување. Приоритетите можат да бидат идентификувани, првично, од Владата врз основа на 

политичките програми или може да се резултат од административна постапка на планирање.  

Во сите нови земји-членки постојат приоритетни документи за политиките, иако пристапот за 

составување варира и степенот до кој се почитуваат зависи од фактори како што се партиската 

дисциплина во рамките на Владата.  

Во Унгарија, Полска и Република Словачка партиската дисциплина е слаба, а планирањето е 

помалку ефективно. Често се појавуваат предлози за алтернативни политики во предлог-

законите и измените и дополнувањата, со што се оттргнува националната агенда од општиот 

план. Во овие држави, предлог-законите, или измените и дополнувањата на предлог-закони на 

владите можат да бидат предложени дури и од припадници од истата партија како онаа што е 

на власт. Со ова се намалува предвидливоста на законодавството и се искривува процесот на 

планирање.  

Во Република Чешка, приоритети за планирање се идентификуваат по два процеси. Владина 

изјава за политика се подготвува врз основа на список на стратешки приоритети за 

претстојното 4-годишно законодавство, во кој се одразени приоритети селектирани од секое 

министерство за нивното поле на надлежност.  Покрај тоа, Годишниот план за законодавни 

акции на Владата и Годишниот план за незаконодавни акции на Владата се подготвуваат од 

страна на Кабинетот на владата, врз основа на владината изјава за политиката, и секоја година 

се одобруваат од Владата. Во Словенија, се следи сличен процес според кој се одделуваат 

стратешките планови за потактичниот двегодишниот буџетски план и годишниот законодавен 

план. 

Во Унгарија, приоритетите на политиките, најчесто се утврдуваат врз основа на владината 

програма (генерирана од партиските програми) или како последица на тековни проблеми кои 

што ќе се појават.  Покрај тоа, секое министерство има програми со коишто подетално се 

утврдува пристапот за спроведувањето на програмата на Владата.  Постои и шестмесечна листа 

за законодавство со која се утврдува законодавна програма на Владата.  Во Унгарија, во пракса, 

динамичниот политички систем исфрлува прашања кои редовно не се предвидени во кои 

планови и дури 50% од законодавните активности произлегуваат од предлози коишто не се 

утврдени во програмата на Владата.  

Во Литванија, овие планови вклучуваат долгорочни (подолго од 7 години), среднорочни (3 до 

7 години) и краткорочни (1 до 3 години) планови. Овој систем функционира од долу нагоре и 
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од горе надолу. Долгорочната државна развојна стратегија се наоѓа на врвот на пирамидата 

составена од разни плански документи и служи како основа за развој на ресорните стратегии за 

три до седум години. И обратно, ресорните стратегии можат да доведат до промени во 

долгорочната Државна развојна стратегија.   

Кога се подготвуваат тригодишните стратешки планови, министерствата и други јавни 

институции ги земаат предвид целите утврдени во ресорните стратегии. Акциониот план за 

спроведување на програмата на Владата усвоена од страна на новоназначена Влада, во рок од 3 

месеци одобрување на владината програма, предвидува конкретни акции за да ги преземе 

Владата во рок од четири години од нејзиното објавување.  Силата на процесот на планирање 

лежи во фактот што, без оглед на тоа која Влада е на власт, постои континуитет на стратегијата 

во однос на националните цели, вклучувајќи ги целите за регулаторно управување. Постои 

високо ниво на транспарентност на секое ниво на процесот на планирање, од макро план за 

Владата како целина, до микро планови во Одделите во рамките на министерствата коишто 

исто така имаат планови кои влијаат на целите  на тие министерства.  

Во Малта
44, предлозите произлегуваат од консултација со одделите, агенциите и комисиите, а 

приоритетите се утврдуваат во поединечни случаи, во зависност од важноста и итноста на 

работата.   

Во Република Словачка, стратешкото планирање за активностите поврзани со политиките се 

утврдуваат со Програмската прокламација на Владата на Словачка, како макро алатка, а во 

Планот за законодавни задачи на Владата, како микро алатка. Меѓутоа, значаен број на 

законодавни предлози се базирани на предлози коишто произлегуваат надвор од Владата. Овие 

можат да вклучат предлози од припадници од политичката партија која е на власт.  

Ефективна структура за координирање на планирање на политиките 

Ефикасноста на системот за планирање на политики се подобрува кога одредено тело или 

министерство добива одговорност за координација на планирање политики, но координацијата 

во центарот на Владата мора да биде ефективна.   

Во Кипар, одговорноста за планирање на стратешки и развојни политички активности се 

доделени на Бирото за планирање на Кипар. Планирањето на другите иницијативи за 

политиките лежи со поединечните министерства. Бирото за планирање е воспоставено со 

одлука на Советот на министерства и е наместено под Министерот за финансии. Во соработка 

со Министерството за финансии, одговорно е за 5-годишни стратешки планови во кои се 

утврдени развојните проекти и ги координира постапките за планирање за државата.   

Во Летонија, планирањето на акциите на Владата, во времето на прегледот од Сигма, беше 

управувано од Оддел за координација на политиките на државната канцеларија.   

Во Литванија, приоритетите на Владата најчесто се поставено во март заедно со процесот за 

формирање на буџетот. При развивање на попречни политики за спроведување на 

приоритетите, сите потребни документи на политиките мора да бидат дискутирани со 

засегнатите страни и институции.  Поголемиот дел од стратешки документи се дискутираат во 

рамките на владина Комисија за стратешко планирање пред нивното одобрување од Владата.  

Ова претставува платформа за преглед на политиките, како и соодветен формат за преговарање 

и решавање на спорни прашања и координирање на приоритетите.  

                                                      
44

 Малта има три сеопфатни политички документи: „Подобар квалитет на животот: 2006-2010 

Документ за пред-буџет и „Национална програма за реформа: Стратегија на Малта за пораст и 

работни места за периодот од 2005 до 2008 година – Документ за јавно советување― и 

„Национална референца за стратегија― која беше изготвена за нагласување на проблемите во однос 

на распределбата на структурните средства за „Цел број еден―  
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Постапки за решавање спорови помеѓу страните 

Неопходна е јасна стратегија за идентификување проблеми за колективно делување и процес на 

приоритизација по пат на политичка или регулаторна интервенција за да се обезбеди непречено 

регулаторно управување.  

Одлучен фактор за решавање на спорови во врска со политички приоритет најчесто е опсегот 

во којшто предлогот мора да биде во рамките на буџетските ограничувања. На пример, во 

Кипар, приоритет се придава на политиките кои се предвидени да добијат средства во 

годишниот буџет. Во Унгарија, Министерството за финансии порасна како доминантно 

министерство, од сеопфатните реформи во системот за јавно буџетирање кои се случија во 

Унгарија во 1990-тите. Во Летонија, среднорочните владини приоритети се утврдуваат со 

одлука на Владата. Во Малта, разликите во мислењата помеѓу министерствата во однос на 

приоритетите, или за доделување на ресурсите, се решаваат на билатерално ниво или во 

консултација со Министерството за финансии.  

Во сите нови земји-членки, споровите коишто не можат да бидат решени на министерско ниво 

во поглед на планирањето и приоритизацијата на прашањата поврзани со политиките се 

поднесуваат до Владата (Совет на министри) за решавање. Крајниот авторитет за арбитрирање 

и решавање на спорови варира во согласност со уставната структура на засегната држава. Оваа 

функција ја врши Претседателот на Републиката (Кипар) или Премиерот (Литванија). Во сите 

нови земји-членки, релевантниот орган, Претседателот или Премиерот, добива редовни 

извештаи за напредокот и го надгледува развојот и спроведувањето на плановите.  

Во Република Чешка, Владата претставува најважен координативен механизам на ниво на 

централна државна администрација. Доколку не може да се постигне решение за одредено 

прашање на пониско ниво, се издигнува на ниво на заменици министри, а потоа е претставено 

пред Кабинетот како „нерешено прашање―, доколку останува несогласувањето. Кабинетот 

треба да ги реши таквите случаи.  

Во Унгарија, во 2000 година, беше формиран нов систем на координирање на политиките, 

наречен Рефература, во Кабинетот на премиерот. Ова специјално тело, моделирано според 

постојната германска државна канцеларија, се состои од група експерти кои ги следат 

активностите на секое министерство. Заедно со правник од Правниот оддел на Кабинетот на 

премиерот, подготвуваат заедничка забелешка на сите поднесоци. Заедничката забелешка го 

објаснува предлогот, исходот на меѓуресорските консултации, нерешени прашања, и предлози 

за подобрување. 

Во Летонија, клучните документи за нацрт-политиките и нацрт-прописите, за кои е формирана 

специјална работна група
45

, се препраќаат до министерствата пред да бидат поднесени за 

неделен состанок на државните секретари (највисоко рангирани државни службеници во сите 

министерства). По деловникот на Владата, се подготвува краток преглед на сите предлози од 

министерствата, вклучувајќи ги аргументите за прифаќање или отфрлање на секој предлог, и 

овој документ се приложува на нацрт - документот кога ќе се врати до состанокот на државните 

секретари и се препраќа до Владата за одобрување.  

Покрај состаноците на Владата во Литванија, редовните меѓуресорски состаноци се користат 

како важна структура за решавање конфликти помеѓу приоритетите пред да се поднесат 

предлози за политики за Владата да донесе конечна одлука. Во Малта, меѓуресорските 

состаноци на техничко и политичко ниво се одржуваат редовно, но не постојат формализирани 

постапки
46

. 

                                                      
45

 Зборот регулатива се користи за да се опфати примарното и секундарното законодавство. 

Политичките документи за кои не е воспоставена работна група циркулираат до министерствата 

само по состанокот на Државните секретари. 
46

 На техничко ниво има: месечен состанок на Постојаните секретари под раководство на Главниот 

постојан секретар, неделен состанок на Директорите за ЕУ работи. Други редовни состаноци: 

Форум за Директори за корпоративни услуги (Човечки ресурси, финансии), Форум за Директори 



  

31 

Слична процедура постои во Унгарија, каде што претпоследната фаза на законодавниот 

процес претставува состанок на административните државни секретари. Во овој случај, 

документите кои се однесуваат на политиките се циркулираат до министерствата пред 

состанокот на државните секретари доколку е формирана работна група за подготвување 

документ за политика.  

Многу коалициски влади во Летонија имале алтернативно тело за разгледување, наречен 

Коалициски совет. Се состои од еднаква застапеност на сите партии застапени во владејачката 

коалиција, а во некои влади ова тело добива неофицијално, но клучно, место во процесот на 

донесување одлуки. Коалицискиот совет може да се користи како место за решавање на 

политичко чувствителни прашања, и да се дојде до одлуки, коишто потоа официјално се 

усвојуваат на состаноците на Кабинетот на министерствата.  Прашањата дискутирани на 

Коалицискиот совет претставуваат предлог нацрт-политика и нацрт-закони за кои веќе било 

советувано на министерско ниво. Овој алтернативен форум функционира надвор од 

службените канали, не ги следи постапките предвидени за креирање политики и не е отворен за 

критички поглед од јавноста.  

Во Полска, целото нацрт-законодавство може да биде изложена на критичко испитување во 

рамките на Комисијата на кабинетот на ниво на државниот секретар пред да биде поднесено до 

Кабинетот.  

Во Република Словачка различните мислења помеѓу министерствата, во поглед на нацрт-

законодавството, се решаваат со билатерални разговори или на состанок на генералните 

директори. Законите не може да биде поднесени до Советот на министри сè додека не се решат 

овие спорови. Меѓутоа, во случај на значителни забелешки, спорот може да биде решен од 

Советот на министрите.  

Транспарентен и добро структуриран процес 

Сите нови земји-членки коишто беа прегледани имаа транспарентен и добро структуриран 

процес за формулирање на политика и изработка на закони. Сите имаат воспоставени правила 

или системи за формулирање на политики, предлог-закони и да го поднесат исходот до 

Владата. Сите нови земји-членки усвоија рамка која што во општа смисла е слична на онаа 

препорачана во Референтна контролна листа на ОЕЦД за регулаторно донесување одлуки
47

, 

имено следниве прашања треба да се постават кога се формулира политиката: 

 Дали е проблемот правилно дефиниран? 

 Дали е оправдана акцијата на Владата? 

 Дали прописот е најдобра форма на акција од страна на Владата? 

 Дали постои законска основа за прописот? 

 Кое е соодветното ниво (или нивоа) на власт за оваа акција? 

 Дали предностите предизвикани од прописот ги оправдува трошоците? 

                                                                                                                                                                      
за политички развој, Форум за Директори за спроведување на програма, ICT Форум. За дискусиите 

кои се водат на овие форум се известуваат Постојаните секретари. 

На политичко ниво има: неделен состанок на Кабинетот врз основа на документите на Кабинетот 

претходно распределени, неделен состанок на Премиерот, Постојаните секретари за финансии и 

Главниот постојан секретар. Месечен состанок на одделенијата за поддршка на Кабинетскиот 

комитет: има еден кабинетски комитет за секој клучен сектор (животна средина, туризам, 

капитални проекти, конкуренција). Премиерот раководи со овие Комитети кој се состои од 

клучните министерства, на пр, Главниот постојан секретар, Секретари на Кабинетот и некои 

клучни лица. 
47

 ОЕЦД, Препораки на ОЕЦД за подобрување на квалитетот на владината регулатива (усвоена на 9 

март 1995). Видете ОЕЦД Водечки начела за регулаторен квалитет и извршување одобрени од 

страна на Советот на ОЕЦД 28 април 2005 година, ОЕЦД/ГД/95(95). 
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 Дали е транспарентен дистрибутивниот ефект за општеството? 

 Дали прописот е јасен, доследен, разбирлив и пристапен до корисниците? 

 Дали сите страни имаа можност да ги презентираат своите гледишта? 

 Како ќе се оствари придржувањето? 

Одлуката за развој на политика може да биде донесена од Владата или поединечен министер.  

Природата на одлуката (владини или министерски одлуки) зависи од големината и сложеноста 

на проблемот за решавање и опсегот на потребните ресурси. Во случај на првоспоменатото, 

пред владините одлуки, најчесто претходи процес којшто вклучува консултација во рамките и 

помеѓу министерствата. Во случај на секундарно законодавство, процесот е поедноставен и 

меѓуресорска консултација најчесто и не е потребна.    

Меѓутоа, во Малта за предлозите за секундарно законодавство мора да биде известена 

Кабинетот на премиерот, каде што и се одобруваат. Со помош на овој пристап се избегнува 

министрите да подготвуваат прописи кои се косат со политиките на Владата како целина или да 

подготвуваат прописи кои се косат со прописите подготвени од други министри. Во Кипар, 

секундарното законодавство е предмет на подетален преглед во Парламентот од вообичаеното 

во другите нови земји членки.  

Итеративна постапка  

Во сите нови земји-членки, процесот на формулирање политика започнува со одлука како 

начело, на политичко ниво, за започнување на циклусот за развој на политика. Одлуката може 

да потекнува од одреден број извори. Изворите за политиките се слични во сите држави, иако 

разнообразноста варира. Политиките можат да произлезат од владини манифести, коалициски 

договор, судски случаи, краткорочни итни состојби, внатрешни обврски. 

По одлуката, во принцип, со цел да се покрене циклус за креирање политики, формулирањето 

на политиката следи слична итеративна постапка во сите нови земји-членки. Функционерот кој 

е засегнат со оваа политика, првично, извршува административно истражување за проблемот и 

идентификува дали проблемот се појавил дома или на меѓународно ниво, и развива решение, во 

консултација со колегите во рамките на своето министерство и од другите министерства, и со 

заинтересирани засегнати страни. Во Словенија, деловникот на Владата обврзува 

функционерите да вршат споредбена студија за три други држави како дел од оваа фаза на 

процесот.   

Дистинкција помеѓу формулирање политики и изработка на закони 

Најзабележителната разлика помеѓу формулирање на политика и постапки за изработка на 

пропис во сите нови земји-членки може да се утврди во однос на тоа дали државите биле под 

влијание на обичајно право или граѓанско право. Покрај тоа, државите кои претходно биле под 

влијание на комунизмот исто така претрпеа значителна модернизација на нивните структури и 

процеси а дури и доживеаја комплетен обрт на персоналот. Во некои нови земји-членки, 

особено Естонија и Летонија, нивоата на искуство и институционалната меморија беа 

значително помали од други. Меѓутоа, во поголемиот дел од нови земји-членки, има ограничен 

број функционери со искуство во изработка на закони. Овој проблем е разбран и се преземаат 

мерки за неговото решавање во Полска и Унгарија, каде што постојат капацитети за 

обучување функционери за изработка на нацрт-закони. 

Освен за Република Чешка и Република Словачка, постои мала формална дистинкција 

помеѓу формулирањето политика и изработка на прописи. Ова е разумно и во случај на 

едноставни активности за политики, бидејќи најчесто нема голема потреба за одделувањето на 

двата процеса. Меѓутоа, за значителните политички прашања, општо се смета како корисно да 

се одделат активноста за формулирање политики од изработка на закони. Во практика, лицата 

со најмногу знаење со кои е разговарано, во сите нови земји-членки, беа на мислење дека треба 

да има некој вид на поделба на работната сила или, во најмала рака, поделба на двете задачи.  
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Во Република Чешка и Република Словачка постои јасна поделба помеѓу фазата на 

формулирање политики и фазата на изработка на прописи, во поглед на позначителните 

политички прашања. На првостепено ниво, Владата донесува одлука во принцип за да се 

продолжи со предложената политика и, откако ќе се донесе одлуката, почнува подготовката на 

законите. 

Ниедна држава која е предмет на оваа студија нема централно тело кое што се занимава 

исклучиво со изработка на закони.
48

 Ова не е изненадувачки во државите со систем на 

граѓанско право, каде што од функционерите кои формулираат политики се очекува да можат 

да подготват и закони.  

Во некои држави, на пример, Република Чешка, Унгарија и Словачка, често се очекува 

правниот оддел на министерството да подготви нацрт-закони за кои друг функционер 

формулирал политика. Меѓутоа, не може да се извлече никаков општ заклучок од варијацијата 

на пракса во кои било од овие држави. Практиката варира во согласност со засегнатиот 

функционер и неговото познавање на предметната тема на политиката за која треба да се 

подготви закон и неговиот капацитет за подготвување нацрт-закони.   

Мал број нови земји-членки прифатиле повеќедисциплинарен пристап кон подготовката на 

закони. Во Естонија и Летонија прописите, особено кога си нив се уредуваат комплексна 

материја, се подготвуваат од страна на повеќедисциплинарна работна група која може да 

вклучува претставници од надворешни експерти и НВО. Користењето работни групи е 

заедничко во сите нови земји-членки, особено во поглед на комплексни прашања кои бараат 

специфично, техничко знаење коешто може да го нема во јавниот сектор, а може да е достапно 

во приватниот сектор.  

Традиции на граѓанското и обичајното право Процедурални правила и обичаи 

Во државите со систем на граѓанско право, формулирањето политики и процесот на изработка 

на закони се спроведуваат со множество пишани правила. Некои држави со систем на граѓанско 

право, како на пример Естонија, имаат уставни барања за идентификување на органите кои се 

задолжуваат за иницирање закони.  

Разни правила во новите земји-членки пропишуваат како политиките се подготвуваат и 

поднесуваат до Владата и Парламентот. Постојат некои општи правила кои се својствени за 

одреден предмет за развој на политики и изработка на прописи
49

. Се утврдуваат специјални 

права и за спроведување одредени видови стратешки и акциони планови, на пр., во 

енергетскиот сектор, шумарство и земјоделство.   

Во Унгарија, законодавната постапка е уредена со Уставот и Законодавниот акт од 1987 год. 

Во глава два од законодавниот акт се предвидува дека слични предлози за нови закони треба да 

бидат предмет на прелиминарни студии и да се напишани на чист разбирлив јазик и дека исти 

или слични прашања треба да бидат уредени во истите закони. Се пропишува и дека граѓаните 

треба да учествуваат во формулирање на законите. Владина одлука која се однесува на 

владините постапки
50

 пропишува, меѓу другите работи, детали за внатрешен механизам за 

постигнување на согласност во Владата и содржината, задолжителни со закон во Унгарија, на 

кои било предлози да бидат поднесени до Владата.   

Летонија го усвои Законот за административна постапка
51

 со кој се утврдуваат општите 

одредби за функционирање на администрацијата. Со деловникот на Владата
52

 се уредуваат 

                                                      
48

 За анализа на аргументите за и против централниот орган видете СИГМА (1997), Контролна листа 

за изработка на закони и регулаторно управување во Централна и Источна Европа, Документ 

СИГМА бр. 15, http://www.oecd.org/dataoecd/42/21/1823473.pdf. 
49

 На пример, Конвенцијата на Архус наметнува Стратешка оцена на влијанието на животната 

средина. 
50

 Бр.  1088/1994. 
51

 Ноември 2001 година. 

http://www.oecd.org/dataoecd/42/21/1823473.pdf
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постапките на Владата. Политиките мора да бидат подготвени во согласност со овие правила 

кои содржат, на пример, класификација и структура на документи за политики, како и постапка 

за пополнување анотации на нацрт - прописи
53

. Анотациите претставуваат појаснителни 

материјали кои го придружуваат нацрт - прописот испратен до Кабинетот на министри и 

Парламентот. Овие вклучуваат оцена на економскиот и социјалниот ефект од нацрт-прописот 

кој се разгледува, како и потенцијалното влијание над државниот буџет. 

Слични материјали во литванското законодавство се наоѓаат во Законот за Влада, со кој се 

утврдува како се спроведува владината програма. Постојат и насоки подготвени од 

Министерството за правда, кои ја уредуваат структурата која треба да се следи за 

претставување предлози за прописи 
54

. Правилата за меѓуресорски консултации и координација 

се пропишани со деловникот на Владата одобрен со владина резолуција
55

. Став 49 од 

Правилата за консултација „Барања за подготовка и одобрување на закони― содржи список на 

институции со кои мора да се разговара во однос на прописите пред поднесување до Владата.   

Во Полска, постапката за развивање на владин нацрт - примарно законодавство е утврдена во 

Законот за организација и деловник на Советот на министри и во Сферата на надлежност на 

министрите од 8 август 1996, година, заедно со уредбите за спроведување. Функционерите 

коишто формулираат политики и подготвуваат закони исто така треба да ги почитуваат 

Начелата на техниката за законодавство утврдени во пропис за Указ на премиерот за начелата 

на техниките за законодавство.
56

 

Со наредбата за организација на канцеларијата на Владата на Република Словачка се 

утврдуваат основните начела за севкупното управување на државната администрација. 

Понатамошни детали кои се однесуваат на улогата на владината канцеларија во овој поглед се 

утврдени во Статутот на канцеларијата на Владата на Република Словачка Меѓутоа, Република 

Словачка претставува посебен случај бидејќи поделбата на трудот помеѓу функционерите кои 

подготвуваат документи поврзани со политиките и оние кои подготвуваат закони ја следи 

постапката која се применува во државите со традиција во обичајно право или кои биле под 

влијание на таква традиција, каде што законите се подготвуваат од адвокати кои имаат 

специфични вештини за подготвување закони.  

Со деловникот на Владата на Словенија и деловникот на Државното собрание на Словенија се 

уредува организацијата на Владата и на Парламентот. Со првоспоменатиот се уредува, меѓу 

другите работи, улогата на премиерот, организацијата на работата на Владата, работни групи на 

Владата, совети на Владата, форматот на владините документи и вообичаените работи 

поврзани со организација на Владата.   

Оваа шема се следи и во најголемиот дел од држави со систем на граѓанско право кои беа 

анализирани, иако терминологијата варира и голем дијапазон на законодавни наслови ја 

покриваат оваа област, вклучувајќи го Законот за административни постапки, Закон за Влада 

или Наредба за организација. 
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 Март 2002 година. 
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 Совет на министри на Република Летонија, 18 септември 2001 година. Видете измени 12 јули 2002 

и 11 јуни 2004 година. 
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 Треба да се следи структурата: треба да има правна основа за законот; треба да има соодветна 

законска процена на понудата; треба да има упатување на соодветните закони и чекори преземени 

за избегнување конфликт со други закони или повторување на закони; треба да има образложение 

зошто е потребен законот; треба да има опис на тоа како проблемот се решил во другите земји; 

треба да има упатување на релевантните закони на ЕУ и меѓународни закони, доколку има; 

понудата треба целосно да ја образложи намената; финансиските, економските и другите влијанија 

на понудата треба да се проценат и да се посочат; треба да се упати на структурата на законот кога 

е целосно изработен; треба да се упати на секој друг закон кој треба да се измени и надополни. 
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 Бр.  728 (OG 1994, бр. 63-1238). 
56

 20 јуни 2002 година 
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Во новите земји-членки кои се под влијание на традициите од обичајното право, најчесто не 

постојат стандардизирани административни постапки задолжителни со закон со кои се 

обезбедува дека се одвиваат активности во поглед на политиката на соодветно ниво на Владата.   

Поголемиот дел од процесот на креирање политика е уреден според обичај или со постапки 

развиени од министерствата.   

Во Кипар и Малта, активноста на формулирање политики и процесот на подготвување закон е 

се предмет на обичај, или циркулари издадени за внатрешна употреба, наместо нешто што е 

уредено со правила за закон или постапка, како што е случај во останатите држави со систем на 

граѓанско право. 

Обезбедување квалитет - Институции 

Искуството од државите на ОЕЦД укажува на тоа дека доброто регулаторно управување бара 

процес за обезбедување квалитет со кој се проверува текот на предложените прописи врз 

основа на добрите регулаторни начела. Со регулаторното управување треба да се разгледаат и 

постојните прописи. Ова е прашање од особена важност во сите нови земји-членки, поради 

движењето и динамиката на спроведувањето на acquis communautaire. Не може да се 

претпостави дека не се наложени непотребни регулаторни оптоварувања или дека сите нови 

усвоени закони по прогласување независност се совршено усогласени со прописите кои веќе 

биле во сила. Функционерите во сите нови земји-членки уважуваат дека acquis е усвоено со 

многу забрзана динамика и дека е потребен периодот за преглед и одразување за да се потврди 

дека acquis е ефективно усвоен. 

Тема на разговор е дали процесот за обезбедување квалитет треба да функционира 

хоризонтално, во однос на спроведување на сеопфатна политика за регулаторно управување и 

вертикално, во рамките на секое тело одговорно за подготвување прописи. Процесот на 

обезбедување квалитет може да биде генерализиран за текот на прописите и може да биде 

генерализиран за постојните прописи или може да биде спроведен во одредени сектори.  

Постојат два главни модела за преглед на квалитетот во новите земји-членки. Првиот е кога 

прегледот на квалитетот се спроведува по пат на серија прегледи во рамките на 

министерствата, и меѓу министерствата, а понекогаш и со надворешни тела, Ова вклучува 

прегледи од: 

 Кабинетот на премиерот (како и да е наречена)  

 Министерство за правда 

 Министерство за финансии 

 Внатрешни прегледи во министерствата и заеднички прегледи меѓу министерствата 

 Судови  

Вториот модел е кога прегледите се спроведуваат од страна на посебно назначена комисија или 

тело. Доминира првиот пристап, а вториот има тенденција да биде ограничена на технички, 

правни прашања. Ниедна нова земја-членка не го проверува квалитетот на законодавството 

посебно за да го увиде степенот до кој текот на новите закони е усогласен со принципите за 

подобро регулирање.  Во сите нови земји-членки, телата ангажирани за проверка на квалитетот 

на прописите имаат огромен работен обем, што резултира во одложување на подготовката на 

законите.   

Преглед од Кабинетот на премиерот или друго централно тело во Владата 

Вообичаено, Кабинетот на премиерот е ангажиран во поглед на доследност на предлозите со 

владините политики. Улогата варира во согласност со степенот на моќноста на улогата на 

Премиерот во системот. Во некои нови земји-членки во времето на прегледот на Сигма, на 

пример, во Унгарија, Летонија, Литванија, Малта и Словенија, Премиерот и Кабинетот на 

премиерот беа многу моќни.  
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Во Унгарија, специјално одделение составено од советници и формирано во февруари 2006 

година во рамките на Кабинетот на премиерот, е одговорно за сумирање на мислењата изразени 

за прописите предложени од Владата во текот на технички процес за усогласување со 

политиката. Ова е наменето за филтрирање на проблемите кои се поврзани со квалитетот, или 

потребата за предложеното законодавство. Неадекватно подготвените предлози се одбиваат во 

оваа фаза.  

Во Летонија, државната канцеларија игра голема централна улога на голем број начини, 

особено за прегледување на нацрт-законите за да обезбеди усогласеност со стратешките 

планови, политичките приоритети и правните стручни термини. Покрај тоа, го контролира 

квалитетот на законите преку процес на „анотација―. Државната канцеларија е одговорно тело 

за спроведување на постапките и правилата во поглед на креирање политики и стратешко 

планирање. Предлозите кои не се изработени во согласност со законот се враќаат назад до 

министерствата и не се прегледуваат пак сè додека не се во соодветна форма.   

Во Литванија, Кабинетот на владата игра важна улога во процесот на обезбедување квалитет.  

Овие задачи се поделени во Канцеларијата на одреден број дирекции, како што се Дирекцијата 

за стратешко планирање, Дирекцијата за Европа и Правната дирекција.   

Преглед од Канцеларијата на Владата обезбедува сообразност со националните планови и 

стратегии. Правниот оддел на Кабинетот на владата ги прегледува нацрт-законите од правна 

гледна точка и гледна точка на правна терминологија. Правниот оддел, меѓутоа, има предност 

во тоа што е застапена на неделниот состанок на државните секретари, на кој се разгледуваат 

предлозите пред конечно да се поднесат до Владата. Ова му дава на правниот оддел влијание, 

ако не надлежност, за блокирање предлог доколку може потенцијално да предизвика правни 

проблеми.  

Министерство за правда 

Во сите нови земји-членки освен Кипар, Министерството за правда е ангажирано во поглед на 

уставни и правни прашања. Во Естонија, на пример, Министерството за правда е одговорно за 

правниот квалитет на почетокот на процесот на изработка на законите. Откако концептот на 

нацрт-закон е одобрен од Министерството за правда, може да се изготви законот. Правниот 

канцелар игра улога во процесот на обезбедување квалитет.  

Во Унгарија, Министерството за правда има улога во однос на прашањата за подобро 

регулирање, иако беше намалена во текот на процесот на оцена. Во 2005 година, беше 

формирана специјална единица во рамките на Министерството (Оддел за анализа на влијание, 

дерегулација и регистрација на закони). Единицата ја имаше одговорноста за обезбедување 

квалитет на оцените на влијанијата; меѓутоа во 2006 година беше укината.  

Во Летонија, Министерството за правда ги прегледува нацртите од гледна точка на правна 

терминологија, конзистентност со Уставот, со општите принципи на правото и со постојните 

прописи и сообразност со стратешките планови, со политички приоритети и со норми на 

меѓународното право. Оваа одговорност вклучува и преглед на нацртите за да се обезбеди 

сообразност со европските норми. Државната канцеларија, заедно со Министерството за 

правда, обезбедува јасност и доследност на нацртите.  

Преглед од Министерството за финансии 

Во сите нови земји-членки, Министерството за финансии ги разгледува нацрт-прописите од 

гледна точка на буџетски прашања за да обезбеди дека предлозите се во буџетските 

ограничувања. На пример, во Кипар нацрт-законите поднесени до Советот на министри мора 

да бидат придружени со писмено мислење од Министерството за финансии, освен во случаи 

кога нема поврзаност со буџетски прашања. Уставот наложува дека секој предлог-закон 

поднесен до Парламентот мора да биде придружен со извештај наречен „Цели и причини― 

потпишан од Јавниот правобранител на Републиката.    
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Внатрешни прегледи во министерствата и заеднички прегледи помеѓу министерствата 

Во некои нови земји-членки, правните оддели во рамките на секое министерство играат улога 

на разгледување на квалитетот на законите подготвени во рамките на министерството или во 

други министерства.   

Во Унгарија, правниот оддел на даденото министерство е обврзано да обезбеди дека прописот 

подготвен во министерството е компатибилен со правниот систем и одлуките на Уставниот суд. 

Покрај тоа, во рамките на секое министерство постојат оперативни правила наменети за 

обезбедување доследност во рамки на министерството. Meѓуресорскиот преглед, на пример, во 

Република Чешка, Унгарија и Република Словачка претставува вид на преглед на 

квалитетот. Во теорија, крајниот преглед на квалитетот го врши Владата (Советот на министри) 

при разгледување на нацрт-закон.   

Во Естонија, циркулирањето на нацрти е организиран со електронски систем наречен е-закон 

(e-õigus) кој е администриран од Министерството правда. Системот овозможува сеопфатно 

циркулирање на релевантните материјали и едноставен процес на коментирање на нацртите.  

Од моментот откако министерството ќе подготви концепт за нацрт-закон, се внесува во 

електронскиот координативен систем и се испраќа до Министерството за правда, по 

електронски пат, преку системот за одобрување. Подоцна во процесот, кога нацрт-законот 

треба да биде одобрен од ресорните министерства, нацртот, појаснителното писмо и кои било 

анекси/додатоци можат да се внесат во електронскиот координативен систем, којшто 

автоматски испраќа порака до министерството кое е обврзано да даде свое мислење за нацртот.  

Од овој момент, сите релевантни документи можат да бидат разгледани од јавноста. 
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Во Летонија меѓуресорскиот консултативен процес е организиран по пат на електронска 

циркулација на документи користејќи ја владината Интернет-страница. Од моментот на 

„објавување― на нацрт на состанокот на Државните секретари, секој нацрт и анотации на 

предлог-закони и други правни инструменти се отвораат за да може да се консултира јавноста.  

Министерствата сега само користат електронски формат на документите во процесот на 

анализирање и давање мислење на предложени нацрти. И состаноците на Владата се 

организирани врз основа на електронско циркулирање на документи (е-портфолио). 

Сличен систем треба да се воведе во Словенија со функција на уредување слична на 

автоматска проверка на правопис што ќе им овозможи на функционерите да ја верификуваат 

употребата на стилот.  

Во Полска, Постојаната комисија на кабинетот (КРМ) може да го одложи разгледувањето на 

предложен нацрт-закон со барање до одделот да поправи формални дефекти, како што е 

отсуството на листата на разлики, оцена на компатибилност со ЕУ, и јавни консултации. 

Доколку овие проблеми не се решат во рок од 14 дена, секретарот има овластување да го 

спречи КРМ да го разгледа документот. 

Улога на судовите 

Во сите нови земји-членки, Уставот пропишува механизам за обезбедување на уставноста на 

законите, по па на воспоставување на врховен суд или уставен суд. Судот ја разгледува 

уставноста или компатибилноста на законот со меѓународните договори и европското право.  

Неговите одлуки релевантни на политиките се земаат предвид, а политиките и законите се 

соодветно се усвојуваат. 

Во Кипар, произлезе проблем при што Уставниот суд прогласи за неуставна законска одредба 

воведена при спроведување на Директива. Овој проблем сега е решен со законот 123 (I) од 2006 

година со кој се вршат измени на Уставот на Република Кипар за да се воспостави 

првенственост на acquis communautaire над уставните одредби.    
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 Тоа исто така е спротивно на доверливоста и формалноста кои го опкружуваат ваквиот процес во 

постарите демократии. 
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Нерешено прашање во Унгарија, во однос на улогата на Уставниот суд е неговата надлежност 

во поглед на контролата на транспозицијата на директивите во унгарскиот правен систем. 

Во Унгарија, Уставниот суд игра многу активна улога во прегледот на квалитетот на 

прописите. Одлуките на судот имаат значителен ефект на содржината на прописот со тоа што 

функционерите коишто подготвуваат закони треба да ги земат предвид одлуките на Уставниот 

суд. Улогата на судот на контрола на квалитет еволуирала од неговото создавање. Во текот на 

првите 8-9 години, основните задачи беа да ја олесни транзицијата од еден правен режим во 

друг. Во втората фаза на развојот на судот, двата главни области на активност беа: уставна 

контрола на предлог-закони и надзор на работењето на државните органи, од уставна гледна 

точка.   

И Уставниот суд на Унгарија носи одлуки со кои се поддржува употребата на алатките за 

подобро регулирање, посредно придонесувајќи кон зајакнување на проверката на квалитетот на 

законите. Од него е побарано да ги разгледа последиците од пропуштање на консултација за 

даден закон. Засегнатиот случај се однесуваше на закон поврзан со животната средина кој 

содржеше задолжителна статутарна обврска за консултирање. Консултацијата не се случи, а 

Уставниот суд беше повикан за да утврди дали прописот изработена без неопходните 

консултации може да биде прогласен за неуставен.
58

 Мислењето на судот беше дека поради 

пропуштањето да се врши консултации со Советот за животинска средина, во согласност закон, 

се прогласува за неважечки законот усвоен без следење на соодветниот процес на консултации. 

Меѓутоа, во друг случај, судот реши дека за законите на националното собрание, ако Владата 

пропушти да се консултира со одредена група законот сепак не се поништува.  

Специјалистички тела одговорни за разгледување на квалитетот 

Во некои држави постојат назначени тела за разгледување на нацрт-законите од гледна точка на 

доследност на  нацртот со Уставот и општите начела на правото.   

Во Кипар, благодарение на Уставот, Јавниот правобранител на Републиката е правниот 

советник на Владата. Сите нацрти на предложените закони мора да бидат прегледани од 

Јавниот правобранител пред да бидат поднесени до Советот на министри. Сите нацрт-закони 

мора да поминат преку канцеларијата на Јавниот правобранител. Во некои случаи, ова 

резултира во повторна изработка на нацрти од таа Канцеларија за да се обезбеди законитоста и 

уставноста.  

Во Република Чешка, процесот на преглед на квалитетот е обезбеден од Законодавниот совет 

на Владата (ЛЦГ) којшто ги разгледува правните аспекти на нацртот. Некои критериуми се 

утврдени со Законодавните правила на Владата. Овие обезбедуваат дека се посветува внимание 

за квалитетот на правните текстови и за работи како што е организацијата, јасноста и 

разбирливоста на нацртите.  

ЛЦГ е независен комитет, составен од државни службеници, независни експерти и академци, 

под раководство на Министерот одговорен за законодавство. Советот е поделен во неколку 

работни групи, од кој секој е одговорен за соодветна област на јавно, приватно или кривично 

право.  Поддржан е од постојаниот Секретаријатот наречен Владина законодавна канцеларија, 

која е дел од Кабинетот на владата.  

Во Малта, Јавниот правобранител игра улога слична на Главниот законски службеник во 

Кипар и ги разгледува сите нацрти од примарното и секундарното законодавство од гледна 

точкана уставност и доследност со општите начела на правото.  Откако се подготвува нацрт, 

законот мора да биде рефериран до Канцеларијата на јавниот правобранител и да биде 

преведен на малтешки јазик пред да биде поднесен до Владата (примарно законодавство) или 

потпишување од Министер (секундарно законодавство). Сите закони се подготвуваат и на 

малтешки и англиски јазик. Во случај на спор, преовладува малтешката верзија.    
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Во Полска, постојат две тела кои се занимаваат со квалитетот на законите: Владиниот 

законодавен центар (ВЗЦ) и Законодавниот совет. ВЗЦ беше првично воспоставено во рамките 

на Канцеларијата на премиерот, но беше преиначен како независно тело во 2000 година
59

. Во 

секој, Центарот е одговорно пред Премиерот.  

ВЗЦ ги координира владините законодавни активности, обезбедува правни совети за Владата, 

подготвува нацрти за Владата и известува за нацрти во Парламентот
60

. Неговиот раководител 

учествува на состаноците на Постојаниот комитет на советот на министри, а неговата 

канцеларија врши секојдневни консултации со Одделот за социо-економски работи, Оддел на 

Кабинетот на премиерот
61

 .  

Законодавниот совет е вишото советодавно правно тело на премиерот
62

. Дава совети за 

донесување на нацрт примарни и секундарни законски акти и ја проценува состојбата на 

законот, особено во контекст на усогласување со уставот и правото на ЕУ.  Редовно се издаваат 

извештаите за процените
63

. Меѓутоа, во пракса, Законодавниот совет може да биде консултиран 

од Кабинетскиот комитет и Кабинетот само доколку е донесена колективна одлука во таа 

насока
64

. Приближно 60% од нацрт предлог-законите се поднесуваат до него, но неговото 

мислење не го обврзува одделот.  

Во Република Словачка, по меѓуресорска постапка за измени и дополнувања, предлог-

законите се поднесуваат до Законодавниот совет на Владата, кој е составен дел од Кабинетот на 

премиерот. Тој ги разгледува техничките, правните прашања, како што е недостаток на 

сообразност со Уставот и ги прегледува нацртите со цел да го подобри нивниот квалитет.  

Секретаријатот на законодавниот совет подготвува мислење за секој нацрт-закон, којшто се 

прави по дискусија со функционерот во Министерството одговорен за нацрт-законот.   

Покрај тоа, повремено се одржува дводневен состанок, на којшто Законодавниот совет ја 

разгледува својата работа, а претседавачот се состанува со функционери кои се ангажирани во 

процесот на изработка на закони, и Секретаријатот на советот, за идентификување начини на 

кои може да се подобри подготовката на закони. Се посветува посебно внимание на 

усогласеноста на законите со Уставот и општите начела на правото. Институтот за 

приближување на законодавството ја разгледува компатибилноста на предлог-законите со 

правото на ЕУ.  

Во Словенија, сите закони мора да бидат поднесени за преглед од Владината канцеларија за 

законодавство која ги разгледува во поглед на усогласеноста со Уставот, општите начела на 

словенечкото право, acquis communautaire, и сообразноста со стилот на законодавството на 

Словенија. 

Обезбедување квалитет - Алатки 

Во повеќето држави, мора да бидат поднесени појаснителни извештаи до соодветните тела за 

преглед и Парламентот со цел да им се овозможи да ја извршат нивната улога за обезбедување 

квалитет. Како резултат, во некои држави, нацрт-прописите можат да бидат вратени до 

министерствата кои ги подготвуваат во случај кога информациите дадени во придружните 

документи не се доволно (Летонија, Словенија).  
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Извештаите можат да бидат опишани на различен начин во разните земји: документи за 

политика, анотации, придружни писма, документи за концепт на закон, појаснителни извештаи 

и правни контролни листи. Меѓутоа, содржината на овие извештаи е, општо гледано во новите 

земји-членки, се прилично слични и вообичаено содржат информации како што е оправданост, 

делокруг на предлогот и уверување дека е во согласност со правото на ЕУ. Некои извештаи 

можат да содржат прогноза на разните влијанија кои би ги имал нацрт - прописот, вклучувајќи 

најчесто, финансискиот ефект (Летонија, Република Словачка и Словенија). Ви теорија, во 

сите држави освен Кипар и Малта сите предлози поднесени до Владата треба да бидат 

придружени со оцена на влијание, но во практика, квалитетот на овие варира значително.  

Во некои држави, обврската за нацрт-прописот да биде придружен со појаснителна забелешка 

не се однесува на сите закони.  Во Малта, правната контролна листа мора да биде пополнета 

само за секундарното законодавство. Покрај тоа, некои специфични контролни листи или 

извештаи можат да бидат задолжително во случај на законите и подзаконските акти со кои се 

транспонираат директивите на ЕУ (Кипар и Литванија).   

Во државите во кои креирањето на политики и изработка на закон се јасно поделени, може да 

има два вида извештаи, еден документ за политиката и еден појаснителен извештај, како што е 

случајот во Естонија и Летонија. Меѓутоа, во повеќето држави, еден документ го придружува 

нацрт-законот од фазата на подготовка до неговото претставување пред Парламентот.  

Материјали потребни за информациите од Малта, Јавниот правобранител на Кипар 

Работата преземена во Јавниот правобранител е олеснета со тоа што добива добри упатства за 

изработка на закон или јасни упатства за тоа на кои прашања треба да се внимава. Неговата 

задача е олеснета поради обврската дека функционерите кои испраќаат нацрт-закон мора 

секогаш да испратат придружни информации кои се задоволителни за да може канцеларијата 

ефективно да ги врши своите функции. Овие информации содржат: 

► Соодветни информации за историјатот на проблемот, детално објаснување на 

законодавниот предлог којшто треба да се поправи (пр. одржани дискусии, ад хок 

предлози на комитетот, судски одлуки, итн.).   

► Главните цели на предлог-законот, со извештаи за потребата за сите можни 

резервирања или преодни одредби.  

► Средствата со кои ќе се остварат главните цели на законот (пр., механизмите 

предвидени за да влезат во сила, компетенции и надлежности кои се сметаат за 

потребни за доделување, итн.) 

► Сите познати потешкотии и последици (правни, социјални, административни) коишто 

може да ги предизвика законот, како и очекуваните трошоци за неговата јавна и/или 

приватно примена.  

Модел за концепт на закон и појаснително писмо во Естонија 

Во Естонија, два документа се поднесуваат во различни фази на процесот на изработка на 

закони до ревизиските тела. Документот за концепт на законот се подготвува во фазата на 

иницирање на политиката, а појаснителното писмо се циркулира во фазата кога се подготвува 

нацрт-законите.  

Во оваа рана фаза во процесот на формулирање политики, министерство кое предлага да воведе 

нов закон мора да испрати општа рамка на предлогот, во форма на Документ за концепт на 

законот, до Министерството за правда за одобрување на предлогот во принцип.  
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Модел за концепт на закон и појаснително писмо (Естонија) 

Документот за концепт на законот е базиран на циркуларно писмо испратено до сите 

министерства коишто подготвуваат прописи за разгледување од Владата треба да содржи: 

1) Опис на ситуацијата на областа.  

2) Целта на предложените прописи. 

3) Потенцијални средства за остварување на целите на политиката.  

4) Делокругот на законот.  

5) Влијанија од предложените прописи. 

6) Финансирање. 

7) Претпоставен временски рок за изработка на нацрт-законот и името и контактите на 

функционерите одговорни како и името и контактот на функционерот којшто има 

некаква правна стручност.  

Покрај тоа, нацрт-законот мора да биде придружен со појаснително писмо. 

Владиниот пропис за технички правила се бави и со структурата на појаснителното писмо за 

нацрт-закон и обврзува дека појаснителното писмо треба да ги содржи следните делови: 

1) Вовед. 

2) Цел на нацртот. 

3) Содржина и компаративна анализа на нацртот. 

4) Терминологија за нацрт-законот.  

5) Усогласеност на нацрт-законот со правото на Европската унија, ефекти од прописот.  

6) Трошоци потребни за спроведување на прописот, актите за спроведување на прописот, 

спроведување на прописот.  

Анотации во Летонија 

Во Летонија, нацрт-законите и нацрт-прописите коишто имаат социо-економски ефект или 

ефект на животната средина или на државниот буџет мора да бидат придружени со документ 

наречен „анотација― со кој се сумираат ефектите коишто можат да ги имаат. Анотацијата 

обезбедува дека нацртите поднесени до состанокот на државните секретари и, на крај, до 

Владата се поткрепени со истражување и анализа на политиките. Опис на процесот на 

анотација е утврден подолу. 
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Анотации (Летонија) 

Анотациите се задолжително со закон, а нацртите поднесени без потребниот степен на анотирање 

можат да бидат вратени до министерот од Државната канцеларија за ревизија. Учесниците на 

состанокот на Државните секретари можат и да побараат анотација да се подготви и за нацрт-закон 

во случај ако нема.  

Целта на анотацијата е да се обезбеди дека е извршена оцена на социо-економскиот ефект и 

фискалниот ефект на државниот буџет и на буџетите на локалните влади на предложените политики 

или прописи и да се спречи усвојување на конфликтни регулаторни прописи.   

Со анотацијата се утврдува: 

► Тековната состојба и опис на проблемот којшто треба да се реши  

► Опис на главните социо-економски показатели  

► Актуелни правни прописи и неопходни измени и дополнувања 

► Упатување на владината декларација или документ на политика со кој се овластува или бара 

предлог 

► Целта на предлогот и краток преглед на истиот 

► Оцена на среднорочниот финансиски ефект 

► Упатување на правните инструменти на ЕУ и меѓународните договори 

► Комуникација со НВО релевантни социјални партнери 

► Институционални аранжмани за спроведување на нацрт-прописот 

Соодветно подготвена анотација треба да покаже анализа на влијанието врз унапредувањето на 

општеството и националната економија, укажувајќи на можни промени во макроекономската 

околина, деловната околина и поедноставување на административните постапки, социјалната и 

еколошката состојба и анализа на ефектот на предлогот врз почитувањето на човековите права и за 

можностите на мажите и жените.  

Поконкретно, ефектот мора да се разгледа во однос на опсег на фактори, вклучувајќи: 

► Обемот на производство на стока и услуги 

► Стапката на вработеност 

► Стапката на невработеност 

► Цените 

► Обемот на извоз 

► Конкуренцијата 

Правна контролна листа во Малта 

Од 2004 година во сила е контролна листа за правно известување. Меѓутоа, се однесува само на 

секундарното законодавство. Функцијата на контролната листа е да се обезбеди дека 

Премиерот и Кабинетот се информирани во однос на кои секундарни закони се подготвуваат и 

зошто се потребни.  Контролната листа ги опфаќа следните области: 

 Општи аспекти (наслов на предложеното правно известување и закон во која полза се 

издава, целите, делокругот и релевантни причини за објавување). 

 Подготвување на нацрт (без оглед дали биле извршени консултации со 

заинтересирани страни и регулаторна оцена на влијание). 

 Влијание (влијание врз приватниот сектор – предвидени нови или зголемени 

оптоварувања и процедурални или административни влијанија; влијание над Владата 
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– засегнатост на другите министерства и субјекти и дали предлозите влијаат на 

владините приоритети и главните политики). 

 Исходи (позитивни и негативни исходи; олеснителни мерки во случај на негативен 

исход). 

 Рок за објавување 

Појаснителна изјава во Полска 

Предлог-законите треба да бидат придружени, кога се поднесуваат до Владата или 

Парламентот, со појаснителна изјава која мора да укаже на, меѓу другите работи, оцената на 

неговите социјални, економски и финансиски ефекти, извори на финансирање, изјава во однос 

на тоа дали со предлог-законот предлага да се наметна оптоварување на државниот буџет, и 

декларација со усогласеноста на предлог-законот со законот на Европската унија. Предлог-

законите претставени од Советот на министри треба да бидат придружени со предлози на 

основното секундарно законодавство.  

Следејќи ги законодавните правила на Владата на Република Словачка и Методолошките 

упатства, предлог-законите мора да бидат придружени со:  

 Придружен извештај кој содржи општа оправданост за законот, владината нацрт-

резолуција, нацрт-резолуцијата на Парламентот, и самиот нацрт-пропис; 

 Појаснителен извештај кој содржи оправданост за секој дел на нацртот, детали за 

компатибилноста на законот со Уставот, другите закони, меѓународните договори; 

што се однесува до законодавството на ЕК, извештајот содржи специфична клаузула 

со која експлицитно се потврдува компатибилност на нацрт-законот со правото на 

Европската унија; процена на меѓуресорската постапка за давање забелешки и оцена 

на финансиските, економските, еколошките и социјалните ефекти од нацрт-законот. 

Појаснително писмо во Словенија 

Деловникот на Владата на Словенија
65 

наложува дека сите примарни закони мора да бидат 

придружени со појаснително писмо кое содржи: 

 Податоци кои се однесуваат на идентификација и постапката за разгледување на 

владиниот документ. 

 Одлуката за предлог на Владата. Доколку се предложуваат измени и дополнувања на 

регулатива за спроведување, документот содржи предлог за усвојување на владината 

одлука за утврдување на консолидираниот текст.  

 Уверување од предлагачот дека е извршена процената за влијанието на предложените 

владини одлуки и дека е одржана потребната меѓуресорска координација и 

консултација со претставниците на граѓанското општество; оцената на влијанието се 

врши во областа на јавното финансирање, усогласувањето со acquis, отстранување на 

административните пречки, како и во областа на јавната администрација, судството, 

економијата, животната околина и социјалната положба на поединците.  Предлагачот 

е одговорен за прецизноста на делот на уверувањето кое под негова надлежност. 

 Образложението на предложените одлуки, вклучувајќи го објаснувањето на ефектите 

предложените мерки и други податоци потребни за квалитетно носење на одлуки од 

страна на Владата, кое ќе биде одредено од Генералниот секретар на Владата.   

 Сите елементи пропишани со деловникот на Државното собрание на Словенија, 

доколку нацртот се поднесува до Националното собрание.  
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Генералниот секретаријата издаде упатство
66

, вклучувајќи Анекс, образец којшто треба да се 

пополни од функционерите при подготвување прописи и се упатува на сите елементи на 

појаснителниот извештај којшто треба да придружи нацрт-текст, во согласност со деловникот.  

Специфична контролна листа и табела за транспонирање на законите на ЕУ во Кипар. 

Литванија и Малта. 

Во Литванија, табела на сообразност, приложена со секој нацрт за уважување на директива на 

ЕК, во која е прикажана деривацијата на членот од директивата и местото на членот во нацрт-

законот Оваа табела дава и степен на транспарентност што има значење за оние лица кои 

мораат да го толкуваат законот и за Европската комисија којашто обезбедува дека земјите-

членки се придржуваат на своите обврски. 

Во Кипар, законите со кои се транспонираат директивите на ЕУ ја следат истата постапка како 

и обичните закони.  Меѓутоа, појаснителниот извештај кој се испраќа до Советот на министри, 

заедно со овие закони за транспонирање, како и нивните нацрт-постапки, се разликуваа во 

одреден степен од оние кои се испраќаат за обични закони. 

Извештајот кој го придружува нацрт-законот се приложува во согласност со структуриран 

прашалник за целта на транспозицијата. Овој документ содржи специфична контролна листа 

подготвена од канцеларијата на Јавниот правобранител пред периодот на пристапување и која 

надлежниот ресор е обврзан да ја пополни врз основа на насоката издадено од Министерството 

за финансии.  
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Листата на проверка која мора да оди во прилог за нацрт-законите на Парламентот 

(Кипар) 

Во листата на проверка се споменати следниве елементи: 

► Цел – делокруг на новиот закон 

► Упатување – анализа на одредено законодавство на ЕУ 

► Временски рокови за донесување 

► Можности за отстапување/acquis 

► Лесноти/флексибилно за преодни аранжмани 

► Дополнително упатување на постојан закон во Кипар и степенот на влијание од 

новиот закон 

► Капацитет на државата за спроведување на прописот, во поглед на  кадровски 

механизми 

► Економска оцена на очекуваниот ефект над граѓаните – организациите или други 

интереси на државата (општи, економски, социјални или други интереси од 

предложениот закон) 

► Упатување на организирани состаноци 

► Контакти со заинтересирани/засегнати организации – лица 

► Директен тек на спроведување во долгорочен план. 

Покрај тоа, во случај на директиви на ЕУ, релевантниот ресор пополнува временски распоред 

до цел да се обезбеди навремена транспозиција; во овој документ се споменуваат следните 

елементи: 

► Наслов на законот 

► Релевантна директива на ЕК 

► Период на транспозиција 

► Одговорен оддел/ресор 

► Датум на завршување на нацртот 

► Правна ревизија: датум поднесување – датум на завршување 

► Совет на министри: датум на поднесување – датум на одобрување, датум на 

потпишување од Министерот (за налози/наредби) 

► Парламент: датум на поднесување – датум на одобрување 

► Датум на испраќање до Владата - печатење 

► Упатување за објавувањето 

 

Во Малта, покрај контролната листа подготвена за употреба од министерствата за 

подготвување на секундарен закон, Органот за животна средина и планирање на Малта 

(МЕПА) подготви контролна листа подготвување нацрт секундарни закони за директиви на ЕУ 

за спроведување.   

Во согласност со насока на МЕПА, се формира тим за транспонирање за секоја нов закон, кој се 

состои од функционери на политиката, правниот советник на МЕПА, координаторот за ЕУ на 

МЕПА и технички специјалисти од други агенции, според потребите. Тимот мора потоа да 

подготви план за транспозиција, утврдувајќи го временскиот распоред и ресурсите кои се 

потребни за правилно и навремено да се транспонира законот. Во проектниот план треба да се 
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идентификува кој е вклучен во овој процес. Во него се утврдуваат целите на транспозицијата и 

прецизниот временски распоред за внатрешно и јавно консултирање, како и за оцена по 

консултациите.  Треба и да утврди какви ризици и потешкотии можат да се појават во текот на 

процесот на транспозиција.   

Соодветен број адекватно квалификуван персонал 

Нема правило за идеален број за соодветно квалификуван персонал. Ефикасноста на даден 

систем може да зависи од квалификациите, искуството и односот на функционерите и на 

начинот како се управува со нив. Постојат многу варијабли за способноста, образованието и 

системите, а вршење точни количински споредби претставува тешка, ако не и невозможна 

задача.  

Во голем број држави, персоналот со ниво на компетентност да формулираат политики и да 

подготвуваат законот е баран во приватниот сектор и нема тенденција да останат во јавниот 

сектор. Ова беше забележително, особено во Летонија и во Република Словачка. Во 

мнозинството нови земји-членки, недостатокот на способни лица за подготвување закони беше 

укажан од интервјуираните функционери. 

Во Кипар, канцеларијата на Јавниот правобранител има персонал од 80 лица [адвокати и 

придружен персонал]. Министерствата немаа засебна правна служба, но поголемиот дел од 

лицата кои работат во министерствата имаат знаење од правото. Меѓутоа, бројот на кадровско 

екипирање во таа Канцеларија требаше да се зголеми.  

Во Република Чешка, Законодавниот совет на Владата (ЛЦГ) е независен комитет, составен 

од државни службеници, независни експерти и академци, под раководство на министерот 

одговорен за законодавство. Се состои од 25 членови. Работните групи (имено за јавно право, 

приватно право и кривично право) се состојат од 10 до 15 лица кои не се државни службеници 

со полно работно време. Членовите на ЛЦГ се назначуваат на дискреција на Владата и треба да 

бидат еминентни и почитувани адвокати од јавниот или приватниот сектор и не се активно 

ангажирано во партиски политики.  

Во Унгарија, во Министерството за правда има околу
67

 250 правници, а вообичаено, двајца 

функционери се одговорни за нацрт-пропис: еден го подготвува нацртот, а другиот врши 

надзор. Меѓутоа, во Правниот оддел на Министерството за економија и транспорт има само 10 

функционери. Овој број е намален за 50% врз основа на фактот што немаше потреба за 

правници во министерството, а за правните работи на министерството може да се ангажираат 

надворешни адвокати.  

Во Литванија, во Правниот оддел на канцеларијата на Владата се вработени 9 адвокати за да 

ги прегледаат сите предлози до Владата. Иако 3 имаат над 15 годишно искуство, овој број се 

чини како мал капацитет со оглед на тоа дека се дозволени 4 дена (7 за значајни предлози) за 

прегледување на предлог-законите, што значи дека или оваа обврска флексибилна се толкува 

или персоналот на канцеларијата на Владата има многу напорен работен обем.   

Во Полска, Центарот за законодавство на Владата вработува над 100 адвокати. Повеќето од 

овие адвокати имаат најмалку тригодишно искуство во подготвување нацрт-закони во рамките 

на ресорно министерство. Меѓутоа, Законодавниот совет се состои од 10 еминентни адвокати, 

кои ги извршуваат своите задачи во рамките на советот, покрај другите професионални 

активности. Неодамна, поради тоа што беше обновено членството, бројот на персоналот во 

Законодавниот совет беше намален. Во најновиот состав, нема придружен персонал како 

поддршка на членовите.  

Во Република Словачка, на пример, постои Законодавен совет составен од 18 членови, од кој 

секој е избран од Претседавачот на Советот врз основа на нивната стручност од широк 
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 Зборот „околу― се користи како одговор на прашањата на интервјуата и да упати на тоа дека од 

време на време службениците се отсутни бидејќи се на одмор, породилно отсуство или поради 

други причини. 
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дијапазон на законодавни предмети. Членовите на Советот не се на платен список и 

продолжуваат да вршат професионални одговорности во нивните релевантни области. Советот 

е поддржан од постоја Секретаријат составен од 15 адвокати и некои дополнителен персонал за 

поддршка. Законодавниот совет работи под значително временски притисоци и мора да 

прегледа значителен обем на закони.  

Некои нови земји-членки (Летонија) започнаа со спроведување на процес за зголемување на 

екипираност во овој контекст и за реформирање на државната служба со цел воведување 

поголема флексибилност во ресори кои се одговорни за подготвување закони.  

Во Естонија, може да бидат повикани експерти од другите министерства и невладини тела за 

да учествуваат во процесот на подготвување на закони. Системот прикажува висок степен на 

флексибилност што помага за компензирање на слабиот капацитет во однос на поголемите 

државни служби. Постои листа на експерти со опис на нивните надлежност
68

, со што им се 

овозможува на работните групи за оцена на влијанијата да ангажираат експерти со соодветно 

знаење.  

Во Малта, канцеларијата на Јавниот правобранител има мал број адвокати, некои од кои се 

првенствено ангажирање за ревизија и повторна изработка на закони. Оваа канцеларија 

вработува уште кадар и ќе се воспостави како агенција за обезбедување поголема 

флексибилност во однос на вработувањето и плаќањето. Во Министерството за правда работеа 

40 адвокати во времето кога се пишуваше овој извештај, од кои само две до три лице беа 

одговорни за прегледување на сите закони, а само едно лице беше одговорно за преведување.  

Потреба за обука за подготвување нацрт-закони 

Во поголемиот дел од државите, функционерите одговорни за подготвување закони не 

добиваат соодветна обука за подготвување закони. Во државите со систем на обичајно право, се 

вели дека потребни се 5 до 10 години за да се обучи службеник да подготвува нацрт-закони. Во 

државите со традиција на граѓанско право, од сите функционери се очекува, како дел од 

нивните секојдневни обврски, да можат да подготват нацрт-закон во рамките на нивното поле 

на надлежност. Оваа активност главно зависи од склоноста на лицето, а некои поединци имаат 

поголема дарба за ваква активности за разлика од други. Дури и во државите со систем на 

обичајно право, со развиена мрежа на професионални функционери кои подготвуваат закони, 

постои ограничен број институции кои вршат обука на оваа тема.  

Во сите нови земји-членки, се прават напори за унапредување на способностите во јавната 

служба. Во Естонија
69

, Комитетот за правна терминологија има своја периодична публикација.  

Таа содржи написи за употреба на јазикот во правните текстови, за правната терминологија, за 

превод на правни текстови како и за конкретни предлози за начинот на формулирање на некои 

правила. Иако предлозите на Комисијата за правна терминологија не се задолжителни за лицата 

коишто подготвуваат закони, иако немаат правосилна важност, често се земаат предвид.   

Во Кипар започна работа за спроведување обука за подготвување закони за функционерите.  

Во Летонија, во наставната програма на правниот факултет на еден универзитет се вклучени 

студиски курсеви за подготвување закони. Училиштето за јавна администрација нуди курсеви 

за оцена на влијанието, креирање политика и стратешко планирање. Покрај тоа, Комисијата за 

правна терминологија организира работилници и семинари за лицата коишто подготвуваат 

нацрт-закони со цел да се објаснат различните лингвистички прашања.   

Унгарија и Полска имаат развиено формална обука за изработка на закони. Во поголемиот дел 

на нови земји-членки, со нацртите се занимаваат службениците, во согласност на нивното ниво 

на искуство. Теоријата гласи дека искусните службеници можат да подготват нацрт на нивото 

потребно за висококвалитетен нацрт-закон. Во многу од нови земји-членки, меѓутоа, 
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 На пример, во листата се наведени службениците во зависност од обуката: биолози, демогеографи, 

инженери, економисти, социолози, адвокати, менаџери во јавна администрација, итн. 
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 Изданието „Õiguskeel― (правен јазик) се објавува пет пати годишно. 
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возрасната структура на функционерите е на многу младо ниво. Ова е особено впечатливо во 

Естонија и Летонија, каде што имало голем наплив на млади луѓе во јавната служба, а 

службеник со петгодишно искуство би се сметал како многу искусен.  

Недостатокот на искуство на персоналот ангажиран во подготвување закони може да се 

компензира со достапноста на правила за изработка на закони (Естонија) или со објавување 

писмени критериуми според кои нацрт-прописите мора да бидат ревидирани (Летонија). Би 

било потребно многу детална студија за да се разгледа квалитетот на подготвување закони во 

секој земја-членка, имајќи ги предвид лингвистичките разлики и различните правни пристапи 

кон законите.   
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4. АЛАТКИ ЗА ПОДОБРО РЕГУЛИРАЊЕ ВО НОВИТЕ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ 

Во овој дел се опишани алатките кои се користат во новите земји-членки. Регулаторна оцена 

на влијанието, консултации, алтернативи, поедноставување и достапност. Се разгледуваат 

од гледна точка на тоа зошто се користат, како се користат (методологија), кој ги користи 

(институционални аранжмани, кога соодветствува) и кога се употребуваат во сите нови 

земји-членки.  

Оцена на влијанието - општо 

Со оцената на влијанието
70

 се има за цел да се олесни изборот на најефикасна и најефективна 

регулаторна опција по пат на утврдување систематска и доследна рамка за проценување на 

потенцијалните ефекти од владината акција. Обезбедува формулација на политики врз основа 

на докази, а истовремено ги обезбедува и информациите неопходни за донесување подобри 

регулаторни одлуки. Оцената на влијанието ја подобрува и транспарентноста и ја забрзува 

промената на културата. 

Не постои единствен модел за добра програма за оцена на влијанието. При проектирање на 

програма за оцена на влијанието, треба да се земат предвид институционалните, социјалните, 

културните и правните контексти во релевантната држава. Студија на ОЕЦД идентификува 

одреден број на добри практики во земјите-членки со кои се зголемуваат предностите кои би се 

добиле со спроведување на програма за проценување на влијанието
71

. 

Оцена на влијанието треба да се прегледа од централно тело за да се обезбеди доследност во 

поглед на сите, и во рамките на поединечни министерства. Централното тело треба да додаде 

вредност со тоа што обезбедува дека министерствата не ја користат оцената на влијанието за 

оправдување на донесените одлуки и по пат на олеснување на дијалогот помеѓу министерствата 

и решавање на „теренски― спорови помеѓу министерствата.  

Оцената на влијанието може да се разгледа од две перспективи: како алатка подобрување на 

креирањето политики и како конкретна методологија за оценување на ефектот од даден пропис.  

Оцената на влијанието треба да биде дел од општа стратегија за подобро регулирање, како што 

е предложено во Манделкерновиот извештај
72

. Во Манделкерновиот извештај се 

                                                      
70

 Обично се однесува на регулаторна оцена на влијание или РИА, но полесно се препознава како 

процена на влијанието. 
71

 Најдобрите практики на регулаторната оцена на влијанието  во ОЕЦД земјите: Зголемување на 

политичката посветеност на регулаторната оцена на влијанието; Внимателно доделување на 

одговорностите за елементите на програмата РИА; Обука на регулаторите; Примена на постојан, 

но флексибилен аналитички метод; Развој и спроведување стратегии за прибирање податоци; 

Насочување на напорите за РИА; Интегрирање на РИА со процесот на креирање политики, 

почнувајќи што е можно порано; Пренесување на резултатите; Вклучување на јавноста; Примена 

на РИА со постојната, како и новата регулатива. 
72

 Според извештајот на Манделкерн има 7 предуслови за успешна политика за РИА. Вреди да 

целосно да се повторат бидејќи создаваат добра основа за комбинирана употреба на алатките за 

Подобро регулирање:  

  Процесот на регулаторна оцена на влијанието треба да биде составен дел од севкупната 

стратегија за подобрување на регулаторната средина. 

  Мора да има политичка поддршка на високо ниво за концептот на регулаторната оцена на 

влијанието и практичната примена; 

  Подготовката на РИА онаму каде постои можност треба да биде од страна на засегнатите 

службеници и треба да започне што е можно побрзо во процесот на развој на политиката и да 

продолжи како основен дел од истата; 

  Резултатите од процената треба да ги соопштат и да бидат предмет и на неформална и на 

формална консултација со заинтересираните страни и други; 

  Оваа работа е најефикасна кога се надгледува од страна на конкретна структура посветена на 

Подобро регулирање и поддржана од страна на јасни советодавни насоки и обука; и 

  Доволно ресурси (во однос на квалитет и квантитет) мора да бидат одредени за оваа структура. 



  

50 

идентификувани три заеднички проблеми во однос на спроведувањето на политика на 

регулаторна оцена на влијание. Овие се: практични потешкотии, култура на отпор и политички 

притисоци. Практичните потешкотии можат да бидат надминати преку зголемување на свеста 

по пат на обука, назначување соодветен број на персонал и идентификување на добри извори за 

податоци за анализа на политиката. Културните и политичките предизвици се тесно поврзани и 

можат да бидат надминати со политичка заложба и воведување на употреба на алатката во 

секојдневното регулаторно управување.  

Треба да се избегнат три заеднички грешки при проектирање на систем за оцена на 

влијанието
73

. Оцената на влијанието не треба да се користи: 

 како ex post оправданост за предлог на политика.  

 за креирање на уште една бирократија. 

 за дефинирање на проблеми да со вклопат во постојните структури (некои проблеми 

излегуваат од традиционалните министерски граници, а овој факт треба да биде 

признаен во овој процес).  

Што се однесува до методологијата за оцена на влијанието, треба да се разгледа кои прашања 

треба да добијат приоритет за оцената на влијанието, изворите за оцена вклучуваат: економски 

ефект, ефект на животната средина, ефект на малите бизниси, и ефект на самата јавна служба.  

Општо земено, опсегот во кој може законот да се спроведе, или да се обезбеди придржување 

кон него, не се зема предвид однапред од владите коишто воведуваат нови закони.  Меѓутоа, во 

Холандија, Табелата од единаесет фактори развиена од холандската управа е алатка за да се 

мисли на усогласувањето, како и за зголемување на веројатноста дека прописите ќе бидат 

почитувани со ex ante оценување на усогласеноста. Потребно е да се разгледаат единаесет 

аспекти од предложената регулатива, според кои се зголемува или намалува веројатноста за 

усогласеност. При разгледување точно како да се формулира прописот, и како да се спроведе и 

објави. Табелата на единаесет точки претставува помошно средство за посочување на областите 

кои најверојатно ќе ја намалат усогласеноста, со цел прописите што е можно посамостојно да 

се спроведуваат. 

                                                      
73

 Во текот на последните дваесет година научени се голем број лекции и истите се документирани.  

Библиографијата е дадена во Анекс 5. 
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Табела од единаесет фактори 

Развиена во Холандија 

Единаесет фактори се 

► аспекти на спонтано/самостојно придржување: 

знаење за прописот 

трошоци за придржување/предности за непридржување 

степен на прифаќање на прописот од страна на деловната 

заедница и јавноста 

лојалност и природно почитување на регулаторната форма 

степен на неформално следење 

► аспекти на следење: 

веројатност за известување преку неформални канали 

веројатност за инспекција 

веројатност за откривање 

можности за инспекторот 

► казнени аспекти 

можност за санкционирање 

сериозност на санкциите 

Понатамошен чекор за развојот на ефективна политика за оцена на влијанието е спроведување 

на пилот проекти за оцена на влијанието во некои области, селектирани врз основа на 

механизам за разгледување. Треба да се донесат одлуки во однос на тоа дали истиот процес 

треба да се примени за сите предложени политики или дали треба да има двостепен пристап на 

општо влијание на сите политики и подетална оцена за политиките коишто ќе имаат 

значително влијание.   

Ex post оцена на влијанието 

Ex post оцените имаат многу заеднички нешта, во нивниот пристап, со оцените на политиките 

извршени ex ante (претходно). Ex post оцените можат да вклучат процес на консултација со цел 

да добијат повратни информации од заинтересираните страни и да се направат подобрувања, 

доколку е неопходно, на засегнатиот закон.   

Во Работниот документ за персоналот за оцена на влијанието и ex ante оцената
74

    

Европската комисија е посочена потребата за ex ante и ex post оцени. Неколку земји-членки 

имаат постапки за редовно оценување на операцијата и ефективноста на постојните закони.  Во 

некои земји-членки
75

, ex post оцените се извршуваат со анализирање на селекција со случаен 

избор на законите на тримесечна основа. Ex post оцените најчесто се извршуваат кога се 

извршуваат општите прегледи на постојните закони, на пример во контекст на програма за 

поедноставување. Во други случаи, времето кога се врши ex post оцена може да биде одлучено 

кога се подготвува новата и може, во соодветни околности, да биде вклучено во правниот 

текст.   

                                                      
74

 COM(2005)119 крајна верзија, http://ec.europa.eu/research/future/pdf/comm_sec_2005_0430_1_en.pdf. 
75

 На пр. Обединетото Кралство. 

http://ec.europa.eu/research/future/pdf/comm_sec_2005_0430_1_en.pdf
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Типични прашања коишто се разгледуваат со ex post оцена 

► Дали првичните цели се остварени во поглед на квалитет, количина и време, кога се 

мери во поглед на основата на што би ќе се случило без интервенција?  

► Колкав обем на остварување на целите предизвика интервенција или дали 

предизвикала активност која инаку не би се случила? 

► Дали имало влијанија на спроведувањето, негативни или позитивни, од надворешни 

фактори? 

► Дали се случиле неочекувани несакани појави? 

► Дали сите вложени напори и средства од Владата или приватниот сектор се 

реализирани како што било планирано? 

► Дали дел од распределените ресурси биле залудно потрошени или злоупотребени?  

► Колку ефикасна била администрацијата на шемата?  

► Дали шемата доведе до некаква неправедност или неповолна положба на некој сектор 

во општеството? 

► Дали можело да се спроведе поекономичен пристап? 

► Какви подобрувања можат да се примена на шемата со што би била поефективна и 

поефикасна? 

► Општо земено дали е шемата соодветна за исполнување на посакуваните цели? 

Извор: Подготовка, изработка на закони и управување со законодавни проекти, од професор Кит 

Пачет - Сигма, јануари 2003 година.  

Зошто е важна оцената на влијанието? 

Оцената на влијанието е можеби најнова алатка во однос на тоа што нејзината примена 

предизвикува согледување на економска анализа и, доколку правилно се спроведе, може да 

стане научен двигател за пристап на креирање политики заснован на докази. Оцената на 

влијанието помага да се донесат добри одлуки и ги прави потранспарентни трошоците и 

предностите од различните регулаторни и нерегулаторни опции кои би биле предложени од 

министерствата. Меѓутоа, оцената на влијанието не претставува замена за политичка 

одговорност.  

Оцената на влијанието не е нова алатка. Почна да се употребува во Канцеларијата за 

управување и буџет (дел од Канцеларијата на Претседателот на Соединетите Држави) во 

седумдесеттите години и оттогаш е прифатено и во многу други држави. Оцената на влијанието 

сè почесто се гледа од владите и институциите на Европската унија како суштинска алатка за 

раководење.   

Спроведувањето на оцени на влијание може да придонесе кон подобрување на  усогласеноста, 

и ex ante, преку употреба на оцена на усогласеноста, и ex post оцени можат да помогнат при 

идентификување непредвидени регулаторни ефекти со цел да се изменат прописите кога 

оригиналните цели не се остварени.  

Системи за оцена на влијание во ЕУ 

Европската комисија воведе нов систем за оцена на влијанијата во 2003 година. Овој систем е 

заснован делумно на искуствата на неговиот претходник, Оцена на деловни влијанија (ОДВ или 

BIA). Ова беше истакнато во Соопштението за оцена на влијанието
76

, кој беше дел од 

Акциониот план за подобро регулирање
77

. Оцената на влијанието беше дополнително 

                                                      
76

 COM(2002)276 крајна верзија, ibid. 
77

 COM(2002)278 крајна верзија, ibid. 
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подобрена во 2005 година
78

. Новата постапка има за цел да се подобри квалитетот на 

предлозите на политиките од Комисијата во поглед на нивната ефикасност, ефективност и 

доследност. Со овој пристап се идентификуваат алтернативните опции за политика и нивните 

веројатни позитивни и негативни ефекти, со еднаков фокус на економските, еколошките и 

социјалните ефекти, во согласност со Стратегијата за одржлив развој на ЕУ
79

. Во март 2006 

година, Насоките за оцена на влијание за 2005 година беа ажурирани со цел оцените на 

административните трошоци да бидат задолжителен и составен дел од оцените на влијанијата.   

За да се зајакне контролата на квалитетот, Комисијата во своето Соопштение за стратешки 

преглед
80

 објави формирање на Одбор за оцена на влијанието. Составен е од високи 

функционери на Комисијата од генералните дирекции ECFIN, ENV, EMPL и ENTR, а 

претседавач е Заменикот генерален секретар. Одборот делува независно од институциите за 

креирање политики и е одговорен непосредно на Претседателот на комисијата. Издава мислења 

за квалитетот на оцените на влијанието. За да помогне во својата работа Одборот за оцена на 

влијанието може да ангажира надворешна стручност. Започна со заседавање во декември 2006 

година, веќе има издадено неколку мислења.   

Системот за оцена на влијанието на Комисијата, како целина, беше подложен на сеопфатна 

независна ревизија од надворешни консултанти во текот на 2006 година, а крајниот извештај 

беше доставен до Комисијата неодамна. Ќе се користи за откривање области за подобрување. 

Оцени на влијанијата во новите земји-членки 

Во времето на прегледот, Кипар и Малта нема целосно развиена политика за оцени на 

влијанијата, иако ова прашање сериозно се разгледување во двете држави. Потребата за оцена 

на влијание беше разбрана и користена во контекст на оцена на влијанието врз животната 

средина во двете држави и за некои по големи проекти за кои се потребни значителни износи 

на пари. Не се користело како алатка за подобрување на квалитетот на креирање политики или  

изработка на закони. Кипар формира работна група да го разгледа ова прашање а Одделението 

за подобра регулирање и Одделението за ефикасност на управувањето во Малта започнаа со 

работа која ќе доведе до воведување на оцени на влијанијата.   

Сите други нови земји-членки имаат усвоено оцена на влијание во некоја форма.  Меѓутоа, 

бројот на нови земји-членки (Република Чешка, Литванија, Полска и Република Словачка) 

стигнале до фаза каде што увидуваат дека оцената на влијанието постои во форма, место во 

суштина. Во сите нови земји-членки, освен во Кипар и Малта, оцена на влијанието е 

задолжително според закон за предлозите да бидат поднесени до Владата.  

Правна основа 

Во Република Чешка, деловникот на Владата
81

 наметнуваа услов дека предлози на политика 

треба да вклучуваат анализа на влијанијата врз деловната околината и влијанието на еднаков 

третман на мажите и жените. Слични прави аранжмани се во сила во Унгарија, Литванија, 

Полска, Република Словачка и Словенија. Во отсуства на централна контрола на нивниот 

квалитет, овие аранжмани најчесто се игнорирани.   

Во Естонија оцените на влијанијата беа задолжителни за сите предлози на нови закони.  

Регулаторните оцени на влијание беа вклучени како дел од појаснителните меморандуми за 

предлог-законите од 1996 година па наваму. Министерство кое подготвува закон мора, според 

правилата на Владата, да подготви анализа на потенцијалните влијанија. И Парламентот 

(Riigikogu) и владата се придржуваат кон техничките правила за изработка на нацрти, според 
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кои има обврска за вршење преглед на список на влијанија кои мора да бидат оценети при 

изработка на закон. Во февруари 2005 година, во сила стапи ново правило според кое секој 

министер и државен секретар мора да даде дополнителни препораки во однос на 

методологијата на регулаторната оцена на влијанието од нивните релевантна надлежност.  

Во Летонија, во 1998 година, системот за оцена на влијанието беше воведен во деловникот на 

Владата. Деталната методологија на оцената на влијанието е утврдена во упатство на Владата.    

Транспарентност на оцена на влијанието  

Ви некои нови земји-членки се објавуваат оцените на влијанијата. На пример во Летонија, 

пред да се подготви пропис, се разгледува потребата за прописот и мора да се образложи 

тековниот систем во Концептуален документ
82

. Нацрт-законите во Естонија мора да бидат 

придружени со појаснително писмо. Појаснителното писмо е дизајнирано да се обврза 

подготвувачот на предложениот закон да го објасни значењето на нацрт-законот со едноставен 

јазик. Вклучувањето на компаративна анализа и оцени на влијанието во ова писмо е корисен 

механизам за објаснување зошто се преферирани одредени решенија.   

Методологии 

Пристапите кон методологијата за оцената на влијанието се различни во сите НЗЧ кои 

спроведуваат оцени на влијанијата. Видливи се две главни тенденции: некои нови земји-членки 

имаат насоки или ги ревидираат постојните насоки; другите оставаат методологијата да биде 

утврдена од министерството коешто ја спроведува оцената.   

Во Република Чешка, насоките за регулаторна оцена на влијание беа во фаза на развивање 

(2006) врз основа на методологија од ОК и новата методологија на ЕУ. Оваа задача беше 

предвидена да биде завршена до крајот на 2006 година. 50 државни службеници добија обука 

беше спроведена за објаснување на концептот и воведување на методологијата на ЕУ, 

спроведена од Институцијата за државна администрација (Одделение за централна обука).   

Во Унгарија, од јануари 2006 година, се применува нова постапка за Методологија на 

регулаторна оцена на влијание , врз основа на прирачник подготвен од Одделот за анализа на 

влијанија, дерегулација и регистрирање на законите. Се применува во текот на подготвителната 

фаза на изработка на закони и прописи. Мерките утврдени во прирачникот можат да се 

користат во текот на изработка на предлози на закони, и можат да бидат применети (со 

варијации) на други административни организации. 

Во Летонија, општиот пристап кон оцена на влијанието во политички документ се утврдува со 

Насоките за планирање на политики (2001), методологијата за регулаторна оцена на влијание   
се дефинира во владината инструкција насловена како „пополнување на анотација на нацрт 

правни акти―
83

 Постои и Прирачник за методите на оцена на влијание кој се користи за 

планирање на политики и изработка на закони. Овој прирачник е изработен од Државната 

канцеларија и е објавен во 2005 година. Се занимава на количинските методи кои треба да се 

користат при оцени на влијанијата, како на пример анализа на трошоците и добивките, анализа 

на ефективност на трошоците и анализа на ризик. 

Во Литванија, подготвен е Прирачник за регулаторна оцена на влијание. Во него се 

препорачува дека институциите кои се занимаваат со законодавството на ЕУ, или кои што 

подготвуваат предлози кои можат да имаат значителни економски или социјални влијанија, 

треба да извршат регулаторни оцени на влијанието (РИА) по пат на примена на различни 

алатки како што е анализата на трошоците и добивките или други сеопфатни проучувања.  

Во Полска, со цел да се зголеми ефективноста на процесот на регулаторна оцена на влијание, 

Министерството за економија подготви нови насоки за регулаторна оцена на влијание во 2006 
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година. Се планира, по применување на новите насоки во времетраење од 12 месеци, за 

оценување на нивната ефективност. Институционалните аранжмани за регулаторни оцени на 

влијание се спроведени во 2006 година со цел да се зајакне системот на регулаторни оцени на 

влијание, вклучувајќи наметнување на одговорност за преглед на РИА на Кабинетот на 

премиерот наместо во Владиниот законодавен центар, којшто беше одговорен до јули 2006 

година. 

Новите насоки ги појаснуваат клучните аналитички чекори коишто треба да се преземаат при 

спроведување на РИА. Насоките претставуваат множество логички чекори со кои се 

структурира подготовката на предлогот на  политиката од идентификување на проблемот, 

избирање цели и главни опции на политиката, преку споредба на можните опции, оценување на 

трошоците и добивките на секоја опција до крајна препораката за најдобро решение.  

Акцентот на ревидираните Насоки е ставен на: 

 Оцена на влијанијата во поглед на квалитет, количина и пари, каде што тоа е можно и 

соодветно.  

 Оцена на влијанието врз МСП. 

 Извршување на опширни консултации пред предложување на законот. 

Република Словачка е добар пример како може да се поткопа политиката за оцена на 

влијанието доколку не постои еднообразна методологија за проценување на влијанијата. 

Министерството за правда изработи студија за општиот квалитет на Анексите поднесени до 

Советот на министри. Забележани се следниве проблеми: 

 Голем број Анекси беа нејасни, непрецизни или содржеа непотполни податоци.  

 Голем број Анекси не биле подготвени во согласност со правилата за подготовка.  

 Некои анекси не ги содржеа сите релевантни информации; 

 Во некои случаи, документите поднесени со Советот на министри не содржеа Анекс; 

 Многу често, авторот на документот или предлог-законот не го поднел предлогот за 

покривање на проценетите трошоци. 

 Вториот дел од Анексот (влијанието врз бизнисите и граѓаните) речиси секогаш бил 

подготвен воопштено и без соодветни трошоци.  

Овие проблеми се припишуваат, делумно, на недостатокот на аналитички капацитети, како и 

несоодветно образование и обука на вработените во министерствата. Функционерите коишто 

подготвуваат закони навидум имаат варијабилни пристапи кон обезбедување информации и 

имаат тенденција да се фокусираат на потреба за забрзување на законодавниот процес и да 

избегнат конфликти со Министерството за финансии.  

Слабоста во процесот треба да биде разгледан. Советот на министри донесе одлука во јули 

2005
84

 со која се наложува Министерот за финансии, Министерот за животна средина, 

Министерот за социјални работи, и Министерот за економија да подготват унифицирани 

методологии за оцената во Анексот за влијанијата врз финансиските, економските, еколошките, 

социјалните и деловните окружувања.   

Во Словенија, Групата за подобро регулирање
85

 е одговорна за изработка на методологија за 

оцена на влијанието. Покрај тоа, Владината канцеларија за законодавство и Службениот весник 

соработуваат да развијат е-портал
86

. Ова ќе им овозможи на корисниците да извршат оцена на 
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влијанието или да ги проверат и потврдат своите резултати од оцените со засегнатите страни. 

Во практика, преку овој портал, граѓаните би можеле да дадат забелешки за нацрт-закон, а 

резултатот од процесот на консултација автоматски ќе биде обработен и интегриран во 

претходно форматиран извештај.   

Институционални аранжмани 

Во Република Чешка, Одделот за регулаторна реформа и квалитет на јавната администрација, 

воспоставен по прераспоредување на Одделението за подобро регулирање од Кабинетот на 

Владата до Министерството за внатрешни работи во ноември 2006 година, обезбедува функција 

за поддршка на корисниците и го проверува квалитетот на оцените на влијанието извршени за 

сите предложени закони.  

Во Естонија, пристапот кон оцена на влијанието варира од министерство до министерство и не 

постои централно тело за преглед на квалитетот. На пример, Министерството за социјални 

работи како дел од своите иницијативи за управување со процеси, развило постапка за 

пишување закони со примена и на јавни консултации (во текот на раните фази на креирање на 

политиката) и регулаторни оцени на влијание. Министерството за финансии и Министерството 

за животна средина преземале слични иницијативи. Некои поединци во некои министерства се 

попосветени кон подобрување на оцената на влијанијата од други, а во Министерството за 

животна средина формиран е комитет за вршење преглед и подобрување на својот пристап кон 

оцената на влијанието  

Во Унгарија, воспоставен е Оддел за оцена на влијанието, дерегулација и регистрација на 

законите, но никогаш не добил општа одговорност за преглед на квалитетот на оцените на 

влијанијата. одделот беше укинат во 2006 година. Меѓутоа, правниот оддел во Кабинетот на 

Владата, иако ја нема централната улога за вршење преглед и спроведување оцени на 

влијанието, во својот извештај до Владата може да го посочи недостатокот на таква анализа.   

Оцените на влијанието се задолжителни во Летонија за сите предлог-политики и нацрт-правни 

акти со социо-економски ефект или ефект врз државниот буџет. Оцените на влијанието се 

прегледуваат во Државната канцеларија и во ресорните министерства, во согласност со 

соодветните надлежности. Оцените на влијанијата коишто не го задоволуваат потребниот 

стандард се враќаат во министерството.  

Што значи проценето? 

Табелата подолу дава преглед на репрезентативни примероци на проценети влијанија. 

Во некои држави, се применува двостепен пристап при што потребна е детална оцена само за 

прописи од кои се очекува да имаат влијание врз деловната околина.  

Во Република Словачка, методологијата за оцена на деловното влијание којашто се 

изработува во времето на пишување на овој извештај
87

 во Министерството за економија на 

Република Словачка, врз основа на холандската методологија, бара Министерството да 

изврши „брз-тест― за утврдување на груба оцена на веројатните влијанија. Целосна оцена се 

извршува за закони со коишто се уредуваат важни прашања. Во Полска се следи сличен 

пристап.  
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Влијанија за оценување во Естонија Влијание од нацрт-закон врз државниот буџет 

или буџетите на локалната самоуправа. 

Влијание врз социо-економската положба, 

секојдневното живеење и можностите на 

целните групи [играчи на улоги] (пр. кои 

социо-економски групи ќе добијат или ќе 

изгубат во правен, економски и социјален 

поглед) 

Влијание врз економијата и положбата на 

бизнисите, пр. инфлација, конкуренција, итн.  

Влијание врз организацијата на работата на 

државните и локалните владини институции 

(пр., промени во структурата и функциите, во 

јавните служби, во бројот на вработени, 

делегирање на задачи) 

Влијанија за оценување во Летонија Социо-економското влијание 

Макроекономското влијание 

Влијанието врз деловната околина 

Социјалното влијание на предложениот закон. 

Влијанието врз животната околина 

Влијание врз државниот буџет или буџетите 

на локалната самоуправа. 

Влијанието на нацрт-прописите врз правниот 

систем 

Влијанието врз меѓународните обврски 

(особено спрема ЕУ). 

Влијанија за оценување во Полска Следните работи треба да бидат опфатени во 

оцена на влијание во Полска:  

 Укажете кој е засегнат;  

 Претставете резултати од 

извршените консултации; 

 Да се идентификуваат влијанијата 

врз: 

o јавните финансии, вклучувајќи 

го државниот и локалните 

буџети, 

o пазарот на трудот, 

o конкурентноста, 

o претприемништво, 

o регионален развој; 

 Укажете ги финансиските ресурси. 

Овој метод на оцена зависи од опсегот на 

предлогот. Во случај на главни прописи, треба 

да има и квантитативна оцена. Во случај на 
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други прописи, оцената е ограничена на 

квалитативни анализи. Најчестиот применет 

квантитативен метод е анализата на 

трошоците и добивките. Меѓутоа, други 

методи вклучуваат:  

 анализа на ефективност на 

трошоците,  

 оцена на трошоците,  

 оцена на предностите. 

Влијанија за оценување во Република 

Словачка 
Оцени на влијанието врз јавните финансии, 

Оцени на влијанието врз животинската 

средина, 

Оцени на влијанието врз вработеноста, 

Оцени на влијанието врз граѓаните и 

бизнисите, 

Оцени на влијанието врз деловната околина. 

 

Ex post: 

Во Кипар и Малта одговорноста за вршење на ex post анализа на влијанијата од прописите и 

програми за спроведување на програми лежи во индивидуалните оддели за политика или 

специјални служби за истражување на министерствата. Некои министерства извршиле студии 

за оценување на ефективноста на политиките користејќи други методи.  

Во Естонија одговорноста за вршење на ex post анализа на влијанијата од прописите и 

програми за спроведување на програми исто така лежи во индивидуалните оддели за политика 

или специјални служби за истражување на министерствата. Нема надворешен преглед на 

спроведување на политиките или ефективноста на прописите. На пример Министерството за 

животна околина (Оддел за шумарство) нарача ex post анализа на влијанието од Законот за 

шумарство во 1996 година.  

Други министерства преземале студии за да ја проценат ефективноста на политиките, 

вклучувајќи аспекти од данокот на доход, социјалната сигурност, пензиски шеми, придонеси за 

родителите, оданочување и финансирање на НВО, регионална развојна политика, сопственичка 

реформа во руралните области и студентски бенефиции. Прегледите се спроведуваат 

поединечно од пропис на пропис, како и од прашање до прашање.   

Ex post оцените се вршат користејќи различни методи; некои се концентрирани повеќе на 

прецедентно право, некои се повеќе на социјални аспекти, многу зависи од самото прашање кое 

се оценува. Некои политики се прегледуваат како дел од планирањето на буџети за 

последователните години, а оваа активност може да биде одразена во годишниот план за 

активностите на министерството. Претставниците на целните групи и други заинтересирани 

страни (пр. истражни центри, други министерства) се ангажирани во евалуацијата и ex post 

оцената на постојните прописи. На пример, во март 2005 година, работната група за новиот 

Закон за шумарство се состоеше од претставници на сите заинтересирани страни.   

Општо консултирање 

Консултирањето може да се дефинира како „структуриран јавен ангажман којшто вклучува 

барање, добивање, анализирање и одговарање на повратните информации од засегнатите 

страни.― Со помош на овој процес се дефинира целта и предметот на консултацијата 

(иницијатива за политика, промена на пропис, предлог-закон). Во најголемиот дел од државите, 
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консултациите главно се вршат во однос на примарното законодавство, а многу ретко на 

секундарното законодавство. Тоа исто така опфаќа утврдување на методологија за 

консултации, вклучувајќи критериуми за идентификување на засегнати страни. 

Потенцијалот за консултација претставува функција на силата на граѓанското општество и на 

користените постапки, значи начелата кои се утврдуваат треба да ги имаат предвид посебните 

домашни културни и општествени фактори, како и националната институционална 

поставеност.   

Некои држави имаат усвоено насоки за консултации, на тој начин обезбедувајќи ја неопходната 

политичка поддршка за консултативниот процес во рамките на владиниот систем. Насоките 

треба да бидат флексибилни и да ги земаат предвид различните нивоа на организација од 

засегнатите страни. Треба да се одреди општ временски рок за консултациите за нацрт-

законите, а усогласеноста со поставените начела треба да биде прегледана во центарот на 

Владата. Процесот на консултација треба да биде тесно поврзан со процесот на оцена на 

влијанието. 

Се чини дека неопходните елементи се следниве: 

 Препорака за тоа како да се изберат засегнати страни за да се обезбеди опширен и 

корисен придонес. 

 Треба да се воведе минимален временски рок за надворешни консултации. 

 Системите да обезбедат дека препораките за изборите и минималното време се 

почитуваат. 

 Дистрибуција на најдобрите пракси.  

Треба да се направи разлика помеѓу консултациите во рамките на Владата во фазата на 

меѓуресорската постапка за забелешки и консултациите со јавноста коишто можат да се 

извршат преку разни постапки. Во овој контекст, може да се идентификуваат три главни 

видови консултации:  

 Консултација со истакнати тела, пр., трипартитни комитети.  

 Консултација со ад хок советодавни групи. 

 Јавно соопштение објавено на Интернет и поднесено за јавни забелешки, со што може 

да се олеснат тековните консултации.  

Зошто да се консултира? 

Употребата на јавни консултации има различни импликации за подобрување на регулаторната 

рамка.   

Како прво, доколку се спроведе на навремен и ефективен начин, со консултациите се 

привлекува колективната интелигенција на општеството. Сè повеќе се користи за собирање 

емпириски информации за аналитички цели, особено како предуслов за напредување кон 

поаналитички модели за процесите за носење одуки (пр. употребата на оцени на влијанието за 

да се оцени влијанието од прописите). Затоа, консултациите се економичен извор на податоци, 

како и извор на информации за прашања како на пр. прифатливоста на разни политики, што 

може да биде клучна за утврдување на практичноста и проектирање на стратегиите за 

придржување и спроведување. Притоа, процесот на консултации претставува вредна алатка за 

подобрување на легитимноста и кредибилитетот на акциите на Владата. Овие податоци и 

информации можат, во некои држави, и да се користат при извршување на регулаторна оцена 

на влијание.  

Како второ, консултативните механизми сè повеќе се карактеризираат со поголема отвореност 

и пристапност, особено за помали, понеорганизирани интереси. Ова е одраз на движењето од 

корпоративни режими на раководење кон поплуралистички пристапи. Консултациите се склони 

кон транспарентно и ефективно раководење.   
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На крај, консултациите претставуваат партнерски процес којшто може да го подобри 

квалитетот на законот со ангажирање на стручното знаење во граѓанското општество.   

Консултации во ЕУ 

Комисијата има долга традиција на консултирање со заинтересирани страни за предлозите за 

политика и регулативи. Со цел да се подобрат консултативните процес, Комисијата усвои група 

„Општи начела и минимални стандарди за консултирање на заинтересирани страни“
88

. ЕУ 

високо ги цени консултациите со заинтересираните страни
89

, како и собирањето и користењето 

на стручно знаење
90

, кои претставуваат составен дел од процесот.   

Овие начела и стандарди обезбедуваат рамка за консултирање со граѓанското општество и 

засегнатите страни, со што се обезбедува транспарентност и пристап до консултации, повратни 

информации до придонесувачите и минимален рок за одговор од 8 недели. Оваа акција е 

поврзана со постапката за оцена на влијанието и, како прв чекор, се применува на оние 

инцијативи кои се предмет на оцена на влијание. Во секој случај, службите на Комисијата се 

поттикнуваат да ги применат овие правила на сите консултации коишто имаат намера да ги 

спроведат.  

Сите консултации на специјални интереси за бизнисите и професионалните организации се 

достапни преку Интернет-страницата на ГД за претпријатија и индустрија: ГД за 

претпријатија и индустрија во дијалог. Консултациите на ГД за претпријатија и индустрија се 

достапни и преку Вашиот глас во Европа, „единствено место за пристап― на Комисијата за сите 

нејзини јавни консултации.   

Консултации во новите земји-членки 

Правна основа 

Во повеќето НЗЧ (Естонија, Летонија, Литванија, Полска, Република Словачка и 

Словенија), консултациите претставуваат дел од политиката на правилата за подготвување 

прописи како задолжителен услов. Во Литванија, иако јавните консултации се дискрециони, 

некои важни закони како што е Законот за јавна управа и Законот за локална самоуправа се 

погодни за задолжителни консултации.   

Методологија 

Сите нови земји-членки воспоставиле различни методи за вршење консултации. Меѓутоа, 

консултативните постапки не се стандардизирани во ниедна нова земја-членка и дури варираат 

од едно министерство во друго. Покрај тоа, типот на консултации најчесто зависи од 

прашањето и неговата комплексност, како и на телото или лицата кои се консултирани. Овие 

варијации можат да го поткопаат кредибилитетот на консултациите. Единствениот заеднички 

фактор е дека ниедна земја нема доследна писмена политика.  

Во државите каде што граѓанското општество е поразвиено (Кипар, Естонија и Малта), 

консултативните процеси се спроведуваат во разни фази на процесот на изработка на прописи 

врз основа на договорени пракси и тие се вкоренети во социјалниот дијалог и традиција на 

консензус. Меѓутоа, ова не исклучува некоја форма на насоки и воспоставени постапки. Во 

Летонија и Словенија, каде што има мало искуство на консултации со невладини организации 

(НВО), се развиваат политики за обучување претставници од НВО за консултативни 

методологии. 

Во Кипар и Малта, консултациите не се задолжителни и не постојат утврдени постапки за 

нивно спроведување. Меѓутоа, усвоени се некои подобро воспоставени постапки за 

консултирање. Кодексот на практики за консултации на Органот за животна средина и 

планирање на Малта, на пример ја опишува постапката на креирање политики и обезбедува 
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насоки за причината и начинот на спроведување консултациите. Покрај тоа, за секундарното 

законодавство, контролната листа наложува да се одржуваат консултации.  

Меѓутоа, покрај Кипар и Малта, многу од оценетите државите држави немаа традиција на 

консултација. Голем број функционери со коишто разговаравме за време на оценувањето го 

изразија ставот дека консултациите претставуваат напорен процес и дека граѓанското 

општество нема капацитет да одговори на консултативните постапки, иако овие функционери 

не го заземаа ставот дека администрацијата знае што е најдобро за граѓанинот.   

Консултации со јавноста  

Во голем број нови земји-членки, нови закони наложуваат нацрт-прописите да бидат објавени 

на официјална веб-локација за секој граѓанин да може да даде забелешки на нацртот. Меѓутоа, 

премногу е рано да се просуди каква вредност додаваат консултациите.   

Во Унгарија, во согласност со Оддел 19 од Законот
91

 за заштита на лични податоци и отворен 

пристап кон јавни информации, државата, локалната управа, или други јавни организации 

дефинирани со закон се обврзани да ги објават по електронски пат или на друг начин сите 

релевантни податоци поврзани со нивните активности. Министерствата ги објавуваат 

текстовите од нацрт-законите на јавни огласни табли на таканаречената мрежа „зелен пајак― 

(анг. „Green Spider― network), врз основа на концептот „отворено законодавство― при што, 

според Законот за слобода на електронски информации, нацрт-законите се објавуваат на 

Интернет, заедно со рокот за поднесување на забелешки.  

Во Летонија, сите предлози кои се сметаат за важни се поставуваат на Интернет-страницата на 

Државната канцеларија пред нивно разгледување на неделниот состанок на државните 

секретари.  

Во Полска, по Законот за лобирање, сите владини политики и иницијативи треба да бидат 

соопштени на јавноста (особено, преку Интернет-страниците на министерствата), а со законот 

се потврдува правото на сите луѓе да даваат забелешки за предлог-законите. Покрај тоа, 

сертифицирани професионални лобисти ги соопштуваат своите забелешки за даден нацрт и 

можат да добијат пристап до нацртот преку Билтенот за јавно информирање.
92

 Меѓутоа, голем 

дел од материјалот за пристап до законите е опфатен со Законот за пристап на јавни 

информации.   

Во Република Словачка, според Законот за слободен пристап до информации, сите 

законодавни прописи, вклучувајќи ги насоките и предлог-нацртите за правни прописи, се 

објавуваат на владините Интернет-страници.  

Вреди да се спомнат некои консултативните пракси. Во Естонија, иницијативата веб „тековни 

разговори―
93

 (анг. web „Talk along―) е иновативен начин за вклучување на граѓаните во 

формулирање на политики и подготвување закони. Секој има можност да се регистрира за да се 

вклучи во процесот преки Интернет, а преку Интернет-страницата, можат да се праќаат 

соопштенијата по електронска пошта за консултациите и промените на работниот план за 

подготвување нацрт на законите. Во Летонија, утврден е Меморандум за разбирање во 2005 

година помеѓу Владата и НВО и се објавени прирачници за НВО и обука на функционери во 

консултативни техники. Покрај тоа, претставниците на НВО можат да присуствуваат на 

состаноците на Државните секретари и Кабинетот на министри како набљудувачи и можат да 

дадат предлози.   

Консултации со воспоставени тела и засегнати страни 

Консултациите со претставници на деловното и граѓанското општество во новите земји-членки 

често се спроведува во текот на редовните состаноци на комитет којшто се состои од 
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претставници на социјалните организации и НВО, како во Кипар, Унгарија, Литванија и 

Полска или следните повеќе ад хок иницијативи, или комбинација на двете, како во 

Република Словачка. Во секој случај, од гледна точка на страна која се консултира, не е 

секогаш лесно да се идентификуваат релевантните организации или лица во организации кои се 

најсоодветни за консултации.  

Во Кипар, во зависност од прашањето и од постојните закони, можеби е задолжителен преглед 

на предлогот од страна на комитет, како што е Советодавниот одбор за труд или Заеднички 

комитет. Заедничкиот комитет се консултира за сите прашања коишто се занимаваат со 

условите на државните службеници и се состои од заинтересирани страни од приватниот 

сектор, како и од државната служба.   

Во Република Чешка, законодавните правила овозможуваат да се случи еден вид јавна 

консултација. Меѓутоа, органот одговорен за изработка на законите има дискреција во однос на 

тоа дали и како да се консултира со телата како што се НВО. Во однос на работничките 

прашања, мора да се консултира Трипартитниот совет (Влада, синдикати и вработени). Покрај 

тоа, по неодамнешните измени и дополнувања на Законодавното правило на Владата, 

стопанската комора стана официјален учесник во меѓуресорската постапка за забелешки и 

може да ги испрати своите забелешки на релевантното министерство. Покрај тоа, усвојувањето 

на Методологијата за јавни консултации од Владата се очекува во 2007 година.  

Во Унгарија, постојат неколку владини институции кои се наменети за да обезбедат 

ангажираност на засегнатите страни, пр. употреба на механизам за согласност со ангажираност 

на претставници на вработените и работодавачите
94

. Типично консултативно тело е 

Националниот совет за животна средина, којшто заседава еднаш неделно и има секретаријат 

управуван од Министерството за животна средина.  

Во Литванија, Трипартитниот совет на Литванија (Владата, деловните интереси и 

синдикатите) е формиран во 1995 година за да се занимава со социјални, економски и 

работнички прашања.   

Во Полска, во зависност од уреденото прашање, Владата го бара мислењето од воспоставените 

тела, вклучувајќи: 

 Заедничкиот комитет на централната власт и територијалната Влада, во секој случај 

доколку нацртот се однесува на дејства на територијалната Влада. 

 Трипартитниот комитет за социјални и економски работи којшто се состои од 

претставници на работодавачите, работниците и централната Влада.  

 Комитетот за авторски права.  

 Секторски регулатори. 

Во Република Словачка, голем број министри имаат советодавни тела, кои се консултирани за 

нови клучни предлози. Министерот за економија формира Одбор за деловно окружување, 

којшто се состои од претставници на словачката индустриска комора и други деловни 

здруженија. За предлог-законите и предлозите за политика за економски и социјални прашања 

се дискутира во рамките на Советот за Социјалниот и економски договор. Покрај тоа, во голем 

број случај, се формира ад ход советодавен комитет или работна група од државни службеници 

и експерти. Се организираат опсежни консултации со невладини институции (пр., Здружение 

на словачки градови и општини, Унијата на земјоделски задруги на Словачка).  
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НОВИ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ: Научени лекции од земањето предвид на резултатите од 

консултации 

Каква и да е консултативната постапка, останува формална освен ако не се примени 

систематска политика за оценување на коментарите дадени од јавноста, и да се земаат предвид 

релевантните. Во Естонија, Владата проценува дека се прифаќаат околу 5% од предложените 

измени во рамките на процесот на веб тековни разговори.  

Летонија разви неколку постапки за обезбедување дека мислењето на граѓанското општество 

се одразува во своите прописи. Првата фаза е објавувањето или соопштувањето на нацртот. По 

објавувањето, се собираат дадените забелешки и, доколку е потребно, се одржуваат состаноци 

за да се прегледаат забелешките, се подготвува резиме на сите министерски предлози, 

вклучувајќи аргументи за прифаќање или одбивање секој предлог и се поднесува во прилог на 

нацрт - документот кога ќе се врати на состанок на Државните секретари за одобрување.   

Покрај тоа, една НВО што се интересира за прашањата што треба да се дискутираат на 

состанок на Кабинетот на министри може да поднесе барање до Директорот на државната 

канцеларија да присуствува на состанокот на Кабинетот на министри. Во исклучителни 

околности, НВО може да добие можност, на дискреција на премиерот, да даде изјава на 

состанокот. Претставник на НВО кои присуствуваат на состанокот на Државните секретари 

може да поднесе мислења на Државните секретари, а мора да се дадат причини доколку не се 

земени предвид.   

Во Полска, според деловникот на Советот на министри и парламентарната постапка на 

Сејмот
95

, резултатите од јавните консултации извршени за одредена регулатива мора да бидат 

утврдени во соодветната оцена на регулативно влијание. Покрај тоа, одреден број на 

министерства воспоставиле внатрешни постапки за справување со забелешките од јавноста. На 

примери, забелешките од јавноста за регулација подготвена од правниот оддел на 

Министерството за правда се испраќаат до Комитетот за кодификација за граѓанско право или 

Комитетот за кодификација на кривично право, кое подоцна одлучува дали забелешките се 

оправдани и дали треба да бидат внесени во нацртот.  

Меѓутоа, во практика, регулаторните оцени на влијание ретко содржат резултати од 

извршените консултации; овие информации се заменуваат со заложба додадена на РИА текстот 

според којшто „резултатите од консултацијата ќе бидат вклучени подоцна―. Кога 

заинтересираните страни даваат забелешки на нацрт - прописите, не добиваат повратни 

информации од министерствата на систематска основа.   

Во Република Словачка, каде што 500 или повеќе лица даваат забелешки за предлог, нивните 

мислења мора да бидат разгледани. Доколку предлозите не се прифатени од Владата, мора да 

даде причина на граѓаните коишто ги приложиле своите предлози.  

Понекогаш може да биде тешко да се комбинираат сите забелешки дадени од јавноста и разни 

заинтересирани страни во консултативниот процес. Поднесоците кон процесот може да бидат и 

контрадикторни.    

Во Словенија, беше спроведен пилот проект за Законот за е-архивирање со употреба на 

порталот еСоделовање: 86% од учесниците изјавиле дека би учествувале повторно преку 

порталот, а 75% од сите добиени забелешки биле инкорпорирани во финалната верзија на 

нацрт-законот.  

Оценување на релевантноста и дали забелешките се репрезентативни за широк опсег на 

гледишта не е лесно за која било држава, ниту е лесно да се избегне опасноста од 

консултативен замор.   
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Алтернативи на традиционалните прописи - Општо 

Алтернативите на традиционалните закони кои се состојат од наредба и контрола, се појавуваат 

во различни облици. Меѓу другото тие вклучуваат:  

 Пофлексибилни, помалку прописни облици на традиционални прописи, прописи 

засновани на успешност и поттици со што им се овозможува на уредените субјекти да 

развијат свој пристап кон остварување на посакуваните исходи; со ова се максимира 

флексибилноста и иновативноста додека се остваруваат посакуваните цели. 

Примерите вклучуваат придржување со услови за безбедност и здравје при работа, 

барања за испуштања во животната околина, и уредување на цените на фирмите со 

монополска моќ. 

 Корегулирање и саморегулирање, како што се кодексите на однесување, за кои 

индустријата е одговорна за спроведување.  

 Поттици и пазарни инструменти: даноци и субвенции (за потесно усогласување на 

приватните и социјалните цели; реформи за унапредување на конкуренцијата 

(отстранување на прописите и ограничувањата со кои се попречува пазарните 

операции); креирање пазари (трговски лиценци, периодично објавување повици за 

давање услуги),  

 Информативен пристап: образованието и убедувањата се користат за остварување на 

целите на општеството; информации дадени од Владата; услови за известување; 

рекламни кампањи. 

 Без определена акција, т.е. опција за да не се прави ништо.  

Употребата на алтернативи на традиционалните прописи во дадена држава е одраз на  степенот 

до кој Владата се занимава со прашањето „дали регулирањето е на најдобар начин остварување 

на исход од одредена политика?― Искуството и знаењето на алтернативите продолжува да се 

развива, но нивната употреба е многу специфична на контекстот, а веројатно, најефективниот 

пристап може да биде да се има опсег од алатки донесени за решавање на одреден проблем, а 

да се усвои закон по принцип на „наредба и контрола― само кога алтернативите не успеале
96

.  

Потенцијалната употреба на таквите политички опции претставува функција на разни фактори, 

вклучувајќи го почитувањето на владеењето на правото, политичката стабилност, недостаток 

на корупција и доверба дека резултатот може да се оствари без крајна санкција во форма на 

парична казна или казна затвор. Повеќето извештаи на ОЕЦД за регулаторна реформа даваат 

препорака дека креаторите на политики треба повеќе да се фокусираат, кога тоа е можно, на 

употребата на алтернативи за традиционалните прописите по принципот „наредба и контрола―.   

Зошто да се употребуваат алтернативи на прописите? 

Многу недостатоци и проблеми произлегуваат од употребата на пристап по принципот 

„наредба и контрола―, како што се регулаторниот неуспех, недостатокот на флексибилност и 

недостатокот на соодветни ресурси за спроведување или обезбедување на соодветно 

придржување. Во практика, во голем број ситуации, може да постојат разни опции наместо 

традиционалното регулирање по принципот „наредба и контрола― за да се остварат владините 

цели на одредена политика. 

Иако постои значителен скептицизам помеѓу креаторите на политика и јавноста во однос на 

употребата на алтернативни инструменти, нашироко е прифатено дека традиционалните 

прописи не се секогаш најефективната политичка алатка за да се обезбеди спроведување, или 

усогласување, на политика и дека алтернативите на традиционалните прописи треба да бидат 

земени предвид на посистематски начин.  
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Алтернативи на традиционалните регулативи во ЕУ 

Ревидираните насоки за оцена на влијанијата на Комисијата наложуваат сите незаконодавни 

опции, вклучувајќи ја опцијата „да не се презема ништо―, подеднакво да бидат разгледани во 

текот на процесот на оцена на влијанието. Европската комисија го прифаќа начелото дека 

алтернативните пристапи секогаш треба да бидат разгледани рано и ефективно во споредба со 

класичните регулативи, за повеќе да се користат алтернативите спрема традиционалните закони 

без да се поткопаат одредбите од Договорот или прерогативите на законодавецот. Се сугерира 

дека целите на политиката можат да се остварат со употреба на алтернативните регулативи, 

како што се Директивите за нови пристапи, корегулирање, саморегулирање, договори на 

социјални партнери, пазарно засновани инструменти, препораки и информации и упатувања.   

Овој пристап е зајакнат со Меѓуинстутиционалниот договор за создавање подобри закони
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 со 

кој се поттикнува употребата на алтернативи на прописите.  

Алтернативи на традиционалните прописи во новите земји-членки 

Сите нови земји-членки употребиле една или повеќе алтернативи во различни времиња, иако 

повеќето функционери интервјуирани во Кипар, Република Чешка, Унгарија, Литванија, 

Република Словачка, Словенија не биле запознаени со потенцијалната употреба на 

алтернативи како опција за спроведување политика и преовладува менталитет по принципот 

„наредба и контрола―.   

Алтернативите на прописите можат да заземаат разни форми, како што се едукативните 

кампањи. Во сите земји-членки постои свесност за едукативни кампањи во однос на прашања 

како што се пиратирање на софтвер. Во Кипар и Литванија се користат кодекси на 

однесување во одредени области, особено за уредување на професии како што се адвокатите.  

Естонските функционери со елан споменаа дека нивната реакција не е автоматски да се 

регулира прашањето, туку да се изнајде најефикасниот и најефективниот начин за остварување 

на резултатите на политиката.   

Во Малта, иако не е задолжително, одреден број субјекти усвоиле политика за оценување на 

алтернативни инструменти на политиката во споредба си иницирање нови акции на политиката.  

Тука се опфатени, меѓу другото, Трезорот, Царината, Министерството за семејства и социјална 

солидарност и Радиодифузниот орган.    

Во Полска, Методолошките темели на регулаторните оцените на влијание (РИА) и ново 

усвоените Насоки за РИА ја охрабруваат идентификацијата на алтернативните опции за 

избирање на најдоброто решение. Меѓутоа, бидејќи овие насоки за РИА се воведени дури во 

октомври 2006 година, многу е рано да се оцени нивната ефективност.  

Општо за поедноставувањето 

Зошто е потребно поедноставувањето? 

Приоритет за која било програма за поедноставување е обврската да се обезбеди дека сите 

писмени комуникации помеѓу Владата и граѓанинот, вклучувајќи ги законите, се толку 

едноставни колку што дозволува предметот. Недостатокот на јасност во јазикот или 

потешкотиите при пристапување на закони го намалува почитувањето за законот и може да 

придонесе кон неуспех на прописот. Пристапот до прописите е суштински елемент на 

транспарентен и отворен систем на демократското владеење. Начелото на пристапност може да 

изискува посебен напор за комуникација од страна на засегнатите јавни органи, на пример, во 

некои случаи информациите треба да бидат посочени кон оние лица кои, поради нивната 

ситуација, имаат потешкотии при остварување на нивните права. 

Вториот аспект од поедноставувањето е дека претставува средство за намалување на 

административното оптоварување. Земјите-членки од ЕУ стануваат сè посвесни за трошоците 
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предизвикани од административните оптоварувања и потребата регулаторните обврски да се 

направат што е можно поедноставни. Во ера кога инвеститорите ги споредуваат 

административните оптоварувања помеѓу државите кога ги донесуваат своите одлуки за 

вложување, ниедна држава не смее да ги оцени трошоците од административните 

оптоварувања или да преземе чекори кон поедноставување на прописите.  

Покрај општите напори преземени во државите на ОЕЦД за ажурирање на своите регулативи со 

цел да ја одржат својата конкурентност, посебни основи за ревидирање на законите во новите 

земји-членки можат да се најдат во две дополнителни причини.  

Во некои случаи, значителна ревизија на корпусот на законите може да биде преземена во 

периодот веднаш по транзицијата од еден режим во друг. Ова беше случај веднаш по 

комунистичкиот период во најголемиот дел државите на Централна и Источна Европа. Во 

некои држави, таквата ревизија не се спроведува со оглед на тоа што се усвоени уставни 

уредувања за пренесување на одредени закони од претходниот режим.  

Кога Кипар стана независна република во 1960 г., Уставот овозможи продолжување на 

англиското обичајно право. Како резултат на тоа, голем број закони кои останале во сила иако 

се на англиски јазик и треба да бидат преведени на грчки јазик. 

Како второ, голем обем на прописи е додаден кон основата како резултат на усвојувањето на 

acquis communautaire. Во секој случај, хаотичната брзина на креирање закони, со чести измени 

и дополнувања, значи дека многу текстови се тешки за читање. Има потреба да се разгледа 

корпусот на прописите од гледна точка на кохерентност. Во повеќето анализирани држави 

беше изразена загриженост за квалитетот на процесот на транспонирање на acquis 

communautaire.  

Поедноставување во ЕУ 

Во Манделкерновиот извештај беше препорачано дека поедноставувањето треба да стане 

општа политика во однесувањето на земји-членки и институциите на ЕУ. Поради ова е 

формирана подвижна и насочена „СимпРег― (СР) програма. Нејзината надлежност се прошири 

на прописи кои не се однесуваат само на внатрешниот пазар и на прописи кои влијаат на 

граѓаните и јавните тела надлежни за нејзиното спроведување, како и на бизнисите, со тоа 

покривајќи ја областа на севкупната европска регулатива.  

Оваа работа се надоврзува на поранешни иницијативи при што институциите на Европската 

унија усвоија политика за насоки за изработка на закони, како составен дел на 

Меѓуинституционалниот договор од декември 1998 година, кој се однесува на квалитетот за 

изработка на законите на Заедницата. На овој начин се обезбеди дека насоките се применуваат 

преку преструктуирање на нивната внатрешна организација доколку тоа се смета за потребно.
98

 

Овие поранешни иницијативи доведоа до програма за консолидација со ангажираност на 

Канцеларијата за публикации на ЕУ во вежба за интегрирање на основните инструменти на 

законите на Заедницата, нивните измени и корекции, во единични, неофицијални  документи. 

Овие документи имаат цел да обезбедат поголема транспарентност и полесен пристап до 

законите на ЕУ. Неколку правни текстови, првично и официјално објавени во различни 

изданија на „Службениот весника на Европските заедници― се комбинирани како 

„консолидирано семејство― во еден лесно читлив документ
99

. 

Комисијата има трикратен пристап до поедноставување на формата: 

 Укинување на прописите/регулативите кои веќе немаат практична примена.  
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процесот и пристапот до процесите на зајакнување. 
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 Кодификација, што претставува преформулирање на прописите/регулативите кои 

значително биле изменети, за да бидат полесни за читање, но оставајќи ги содржините 

непроменети. 

 Повторна изработка (процес на повторна изработка на нацрт, со цел регулативите да 

бидат полесни за читање преку ревидирана изработка на посебно комплексни мерки, и 

промени каде што е потребно за прописите/регулативите да бидат поефективни). 

Оваа вежба се надоградува на поранешна вежба при што Комисијата побара од земји-членки, 

бизнисите и граѓаните да ѝ кажат каде бирократијата и прекумерното регулирање можат да 

бидат намалени.   

Укинување на прописите кои веќе немаат практична примена 

Институциите на ЕУ се посветени на програма на укинување, т.е. програма за отстранување на 

потрошени регулативи или регулативи кои веќе немаат практична примена или неупотребени 

закони од acquis. Оваа работа е преземена истовремено со повторната изработка на 

регулативите.   

Кодификација  

Работата на кодифицирање се спроведува во институциите на ЕУ. Кодификацијата придонесува 

значително кон намалувањето на обемот на законодавството на Заедницата. Кодификација 

значи составување на оригинален акт, плус сите последователни акти за модифицирање, во 

еден нов правен текст.  

Повторна изработка 

Ова е задача на ревидирање на формата и структурата на законите при што честите или 

значителните измени и дополнувања ги прават содржините тешки за следење, а промените на 

политиката бараат ревизија на целата област на засегнатата област.  

Соопштение за поедноставување од 2005 година  

Напорите на Комисијата за подобро регулирање се фокусирани на поедноставување и 

ажурирање на постојниот корпус на законодавството на ЕУ. Комисијата покрена нова фаза, 

вклучувајќи и работна програма. Во своето Соопштение со наслов: Стратегија за 

поедноставување на регулаторната околина
100

, ревидирањето на acquis communautaire стана 

континуирани и систематски процес со што му се овозможува на законодавецот да ревидира 

закони, земајќи ги предвид сите легитимни интереси на приватниот и јавниот сектор. Ова 

опфаќа: 

 Постојано движечка програма заснована на практичните искуства на заинтересираните 

страни. 

 Пристап базиран на постојано длабоко секторско оценување.  

По опширна консултација со земјите-членки и засегнати страни, Комисијата предложува 

укинување, кодофицирање, повторна изработка или модификација на 222 основни законодавни 

акти (сега прегрупирани во 100) во следните 3 години. Програмата редовно ќе се ажурира. Таа 

започна со најтешко регуларните сектори како што се возилата, отпадни материјали и 

градежништво. Ќе следат други сектори како што се прехранбени производи, козметика, 

фармацевтски производи или услугите. 

Стратешки преглед од 2006 година 

Стратешкиот преглед за подобро регулирање во ЕУ содржи дел посветен на поедноставување.  

Дополнително на тоа, еден Работен документ на Комисијата известува за прв пат за напредокот 

остварен од покренувањето на стратегијата во октомври 2005 година и претставува нови 

развојни моменти кон понатамошна рационализација на регулаторната околина. Во овој 
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контекст, 43 нови инцијативи ќе ја зголемат динамичната програма за поедноставување за 

периодот  2006-2009. За 2007 година се планирани 58 иницијативи.  

Вежба на разгледување и повлекување 

Паралелно со тоа, Комисијата воспостави вежба на разгледување насочена кон текот на 

предлозите кои сè уште чекаат пред законодавецот. По разгледување на 183 предлози за закони 

на ЕУ кои чекаат во Европскиот парламент и совет, Комисијата избра 67 предлози кои се во 

исчекување, а кои беа законски повлечени кога листата на предлози беше објавена во 

Службениот весник на 17 март 2006 година. Овие предлози беа повлечени поради тоа што 

некои оди нив беа недоследни со целите на новото „Партнерство за раст и работа― или не ги 

задоволуваат стандардите за подобро регулирање. Други не напредуваа во законодавниот 

процес, или едноставно беа застарени.  

Ново разгледување беше организирано за опфаќање на предлози од 2005 година: 79 предлози 

во исчекување усвоени од Комисијата помеѓу 1 јануари 2004 и 21 ноември 2004 година (крајот 

на мандатот на претходната Комисија) се прегледани користејќи ги истите критериуми како за 

разгледувањето од 2005 година. Крајните резултати беа известени во Соопштението за 

стратешки преглед.  Комисијата го извести Парламентот и Советот во согласност со потребите, 

обезбедувајќи оправдување за повлекувањето на вкупно десет предлози
101

. Поради тоа што 

измина разумен рок без никаква реакција од нив, листата на повлечени предлози беше објавен 

во Службениот весник на 22 март 2007 година. 
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 Рамковна спогодба од 26 мај 2005 година за врските помеѓу Европскиот Парламент и Комисијата 
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Мерење на административните трошоци 

Моделот за стандардни трошоци (МСТ) е дизајниран од холандското Министерство за 

финансии за целта на квантификација на административното оптоварување предизвикано од 

одреден пропис или група на правни стандарди, во рамките на надлежност на одреден орган, во 

текот на одреден временски период, како и за целта на овозможување компаративност помеѓу 

прописите и одделите. Со цел да се одговори на административното оптоварување 

предизвикано од релевантните информации, се наметнува обврска на деловниот сектор од 

државата преку пропис, од бизнисите се бара да извршат низа активности. Сличен модел е 

развиен во Данска. 

Трошокот за задоволување на обврската за информации = износот на трошоци на сите 

активности неопходни за задоволување на обврската.   

Севкупното административно оптоварување кое следи од пропис – износ на трошоците 

предизвикани за задоволување на сите обврски за информирање кои следат по таквиот 

пропис.   

Трошокот P за извршување на активност може да се пресмета на следниот начин: P = 

тарифа* време
102

. 

Бројот Q на активности извршени во текот на даден период се пресметува на следниот 

начин:  

Q = број на бизниси * зачестеност
103

. 

Административните трошоци (ЕУ) 

Комисијата издаде Соопштение на 21 октомври 2005 година, посочувајќи рамка за заедничка 

методологија за мерење на административните трошоци во предлозите на ЕУ.   

Неодамна, во Работниот документ на Комисијата за административни трошоци, усвоен на 14 

ноември 2006 година, е претставена општа стратегија кон намалување на административните 

оптоварувања, користејќи некои од резултатите од пилот-проектот. Овој пилот идентификува 

области на политика кои се најодговорни за креирање административни оптоварувања, преку 

вршење на споредба на земји-членки кои веќе извршиле основно мерење.   

Акциона програма, претставена на 24 јануари 2007 година, конкретно го покажува начинот на 

кој планира да работи Комисијата со земјите-членки за намалување на административните 

оптоварувања на бизнисите за една четвртина до 2012 година. Програмата е фокусирана на 

обврска за информирање на тринаесет избрани приоритетни области вклучувајќи го Законот за 

трговски друштва, работни односи, оданочување/ДДВ, статистики, земјоделство и транспорт.  

Акционата програма содржи и прва серија на „забрзани акции― при што значително предности 

можат да се добијат преку релативни мали промени во подложното законодавство. Мерките 

можат да ги намалат оптоварувањата на бизнисите за 1,3 милијарда евра.  

Комисијата има намера да се справи со административното оптоварување, особено за малите 

бизниси, преку поедноставување, на пример, на крупните статистики. Меѓутоа, значителни 
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 Постојат два типа на тарифа – интерна и екстерна. Интерната тарифа се состои од трошоците по 

работник кој извршува одредена активност во рамките на некоја дејност (трошоци за плата на час 

+ дополнителни давачки) и трошоци за материјал. Екстерна тарифа значи на пример, висина на 

надоместокот на час за работата на надворешен експерт од некој организација која го исполнува 

условот за информации во име на соодветната трговска дејност. Период значи бројот на временски 

единици (часови) за извршување на потребната активност. Потребното време може да се одреди со 
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извршување на спорната активност согласно регулативата и исполнувањето на обврската за 

информирање. Зачестеност значи колку пати една дејност ја извршува активноста во годината. 
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резултати можат да се добијат само доколку Европскиот парламент и Совет, како заеднички 

законодавци, ја поддржат инцијативата и да се изврши работа за развивање на оваа поддршка. 

Треба да се забележи дека голем дел на законодавството на ЕК се наоѓа во Директивите кои 

бараат земјите-членки да остварат одреден резултат без диктирање на средствата за 

остварување на тој резултат. Како последица на тоа, земјите-членки наметнуваат голем број 

административни оптоварувања.  Голема обврска паѓа на земјите-членки за да се обезбеди дека 

нивните административни постапки се ефикасни и со што е можно помало оптоварување во 

согласност со комплексноста и ризиците поврзани со одреден законодавен акт.  

Поедноставување во новите земји-членки 

Акциони планови 

Повеќето нови земји-членки ја увидоа потребата за постапки за поедноставување за 

зголемување на конкурентноста на нивната економија. Оваа загриженост се одразува во 

владините изјави и реформските програми поврзани со агендата за подобро регулирање.   

Во Република Чешка, Владата усвои Акционен план за намалување на административното 

оптоварување на бизнисите во април 2005 година, како и Методологија за мерење на 

административното оптоварување, врз основа на холандскиот модел за стандардни трошоци. 

Основно мерење за административното оптоварување што им беше наложено на бизнисите 

беше спроведено и завршено до декември 2005 година. Резултатите од мерењата преземани од 

одредени министерства и централни државни управни органи се сумирани во Извештајот за 

анализа на административното оптоварување на бизнисите објавен во 2006 година. Резултатите 

се користени за изработка на предлог за следната фаза на процесот, којшто треба да биде 

поднесен за одобрување од Владата во 2007 година. Се предвидува дека ќе се воведе 

задолжителна ex ante оцена на административното оптоварување.   

Во 2006 година, Министерството за правда на Естонија објави акционен план за 

поедноставување голем број области коишто имаат негативно влијание на бизнисите. Планот 

вклучува: 

 поедноставување на законот за трговски друштва. 

 предлози за подобрување на квалитетот на нотарите. 

 реформите на законот за работни односи. 

 предлог којшто се однесува на надоместоци засновани на трошоци. 

 подобрувања во законите за планирање и градежништво. 

Најважните компоненти на сеопфатната програма за рационализацијата на владината 

администрација до 2006 година се: отстранување на вишокот или паралелните одговорности на 

министерствата и државни органи, внатрешна рационализација на функционирање на 

министерствата и поедноставување на вертикалната структура на органите. Владата назначи 

Комисионер за рационализација на владината управа. 

Програмата за Владата (2006) ја обнови заложбата на Владата за приоритизирање на 

поедноставувањето на одредени закони и за преземање чекори за поедноставување на 

деловната регулаторна околина. Постави одреден број на цели, вклучувајќи поедноставување 

на даночниот систем за мали претпријатија, со оглед на важноста на МСП за економијата на 

Унгарија. 

Во Летонија, Владата усвои годишен акционен план за подобрување на деловната околина во 

1999 година кој редовно се ревидира. Летонската агенција за инвестиции и развој (ЛИДА) 

редовно нарачува анкети/премери и извештаи за состојбата на деловната околина за да се 

измери степенот до кој спроведувањето на акциониот план е успешен во овој поглед и да се 
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идентификуваат нови приоритетни области за реформирање.
104

 Покрај тоа, оперативната 

програма Човечки ресурси и вработување содржи одредби наменети за развој на проекти 

поврзани со намалувањето на административните оптоварувања за граѓаните и 

претприемачите.   

Во Литванија, Акциониот план за спроведување на стратегијата за развој на јавната 

администрација до 2010 година содржи одреден број акции насочени кон поедноставување на 

предложени и постојни прописи како што се: 

 Изработка на прирачник којшто ќе претставува основа за оценување и проценување на 

административните трошоци за бизнисите. Целта на оваа акција е да се утврди 

концептот на административните трошоци и да се дефинираат методите за 

проценување на административните трошоци за бизнисите.  

 Повторно разгледување на правното уредување на различните деловни области со цел 

да се намалат административните оптоварувања и поедноставување на правните 

прописи за бизнисите.  

Дополнителна инцијатива за намалување на административните оптоварувања претставува 

воспоставувањето на работна група од страна на премиерот
105

 за анализирање на функциите на 

институциите кои вршат инспекција на бизнисите и да се даде предлог за подобрување на овие 

функции. Работната група го претстави својот извештај, заедно со работен план во 2004, а 

последователните акции се во тек на извршување. 

Во Словенија, Програмата за намалување на административното оптоварување за 2006 година 

се состоеше од 34 мерки. Секое министерство поднесе серија предлози за поедноставување со 

образложение до Министерството за јавна администрација за секој предлог и временски 

распоред за спроведување на предложеното поедноставување или намалување на 

административните оптоварувања. Во образложението беше наведено дали би било потребно 

да се измени законодавството за остварување на посакуваниот резултат. Меѓу 34-те мерки се 

намалувањето на административните одложувања, проширување на проектот „едношалтерски 

систем― за ограничен број друштва
106

, намалување на бројот на дозволи/лиценци потребни за 

занаетчиство
107

, поедноставување на постапката за добивање согласност за дозвола за 

проектирање/планирање на нови згради, поедноставување на правата за старателство на 

родители и полесен пристап до јавните набавки од МСП.  

Мерење на административните трошоци - НЗЧ 

Во повеќето нови земји-членки, не постои постапка за мерење на административните трошоци 

или за собирање на количински податоци за разните ефекти што ги предизвикуваат прописите 

на бизнисите и граѓаните. Веројатно, недостатокот на мерење на административните трошоци 

или основа со која може да се прават споредби ги ослабува оцените на влијанието преземени за 

предложениот закон што ќе наметне оптоварување, а исто така го поткопува потенцијалот за 

вршење на ex post оцената и ex post преглед на прописите.   

Потребата за мерење на административните трошоци се разгледува во голем број држави и, на 

пример, во Литванија, функционерите прифаќаат дека недостатокот на суштински показатели 

ги спречува креаторите на политиките од утврдување дали планираните исходи ефективно се 

спроведуваат.  
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 http://www.liaa.gov.lv/eng/Incentives/Business_Environment/?doc=457: Најновиот извештај (2005) 

упатува на постојаното подобрување на деловната средина во Летонија. 
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 Указ на Премиерот бр. 239 за „Воспоставување на работна група―, усвоен на 22 октомври 2003 

година. 
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 Понуда за воспоставување на едношалтерски систем за основање компании. 
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 На пример, потребата за лиценца за започнување на фризерска дејност или работа во продавница. 

http://www.liaa.gov.lv/eng/Incentives/Business_Environment/?doc=457
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Република Чешка, Полска и Република Словачка имаат започнато пилот-проекти или имаaт 

спроведено анкети со цел да се измерат административните трошоци и да се процени колку е 

олеснителна деловната регулаторна рамка. Квалитетот на работата варира, во согласност со 

ентузијазмот на функционерите.  

Во Кипар спроведени се неколку анкети за иницијативата на јавната администрација или 

Кадровското одделение на Министерството за финансии, или релевантниот оддел или служба, 

за намалување на бирократијата. За Кипар е признато дека има административна структура која 

е приспособена за бизнисите. 

Во 2006 г., во Естонија се спроведуваа два пилот-проекти, со очигледни интереси, во 

Министерството за економски работи и комуникации со цел да се испита холандскиот модел на 

стандардни трошоци. Неколку министерства и канцеларии (т.е. Министерство за финансии, 

Министерство за социјални работи, Министерство за животна средина, и Бирото за статистики 

и Даночниот и царински одбор) се ангажирани во предводење на група за тестирање на 

моделот.  

Како контраст, еден функционер во Унгарија забележа дека резултатите на анкетите од овој вид 

понекогаш се незадоволителни бидејќи задачата за собирање информации за 

административните трошоци се извршуваат спорадично и често има значителна колебливост од 

дел од службениците за да учествуваат во вакви проекти.   

Во секој случај, заеднички проект е започнат од Министерството за финансии и 

Министерството за правда во Унгарија за да се проценат административните оптоварувања од 

прописите за ДДВ. Министерот за правда иницира сеопфатна програма за намалување на 

административните оптоварувања која е заснована на моделот на стандардни трошоци, но е 

завршена со премер на економските трошоци над деловната сфера (трошоци на граѓаните).  

Првата фаза (тотално мапирање на отежнувачки прописи) е планирана за првата половина на 

2005 година. Со намалувањето на проектниот буџет на минимум, таа се спроведува со помалку 

ресурси на подолг рок. Резултатите не се очекуваат пред средината на 2007 година.  

Во Полска, веќе се спроведени три пилот-проекти: 

 Една студија, поддржана од канцеларијата на Комитетот за европска интеграција, е 

завршена во декември 2005 година во однос на МСТ и перцепциите на 

административните трошоци во секторот за патен транспорт.  

 Друга студија, поддржана од Министерството за финансии, е насочена кон мерење на 

административните трошоци поврзани со усогласеноста со информативните обврски 

што треба да ги исполнат ДДВ обврзниците во Полска. Оваа студија даде прилично 

алармантна слика за даночниот сектор, бидејќи нивото на административни препреки 

е проценето на приближно 45,7% на сите даночни приходи во 2004 година.  

 Трета студија е извршена на иницијативата на Националната банка на Полска за 

административните трошоци поврзани со примената на банкарскиот закон.  

План за намалување на административното оптоварување бил поднесен до Советот на 

министри, заедно со сеопфатна програма за регулаторна реформа, за усвојување во август 2006 

година. 

Научените лекции во текот на првата одредница се користени за подобрување на методот. Во 

2005 г. Полска и Холандија спроведоа одредница на транспортното законодавство. Ова беше 

извршено според методот опишан во меѓународниот прирачник. Резултатите од оваа одредница 

се утврдени во Законодавство на ЕУ за одредници за транспорт  Полска - Холандија
108

. За 
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 Видете: www.administrative-burdens.com. 

http://www.administrative-burdens.com/
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Полска, одредницата беше дел од потемелно истражување во транспортните прописи во 

државата
109

. 

Во Република Словачка, документ
110

 подготвен по иницијатива на Националната агенција за 

развој на мали и средни претпријатија (НАРМСП), го оцени статусот и ги идентификува 

најзначајните фактори кои влијаат на деловната околна во Словачка во 2004 година. Меѓутоа, 

во документ се увидува дека нема доволно податоци за мерење на оптоварувањето од 

административните трошоци кои ги оптоваруваат МСП. 

Поедноставување на формата 

Не може да се забележи некоја доследна шема во рамките на новите земји-членки во однос на 

поедноставувањето на формата (јазик, стил, структура, кохерентност, вклучувајќи и 

пристапност) на законодавството. Некои држави започнаа темелни реформи, додека другите 

тоа го прават по потреба за секој случај поединечно. 

Во 2005 година, беше извршен систематски преглед на прописите на Владата, координирано од 

Државната канцеларија. Како резултат на овој преглед, прописите кои веќе немале практична 

употреба или биле ultra vires, се повлечени
111

. 

Секоја година Канцеларот за правни работи во Естонија дава мислење до Парламентот за 

усогласеноста на законодавството, генерално, со Уставот и општите начела на правото
112

. Ова 

најчесто резултира во измени и дополнувања за коригирање на грешките откриени во законите. 

Во 2005 година, беше извршен, систематски преглед на прописите на Владата и министрите, во 

координација на Државната канцеларија.  

Се врши и преглед
113

 за повлекување на потрошени или неискористени прописи и се остварува 

напредок кон наметнување на обврска јавните тела да бараат информации од нивните 

сопствени евиденции наместо да се наметне товарот на граѓанинот постојано да ги приложува 

истите информации. 
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 Видете: М. Gancarz., M. Kaluzynska (2005),  The Standard Cost Model and Perceptions of 

Administrative Burdens in the Road Transport Sector, Office of the Committee for European Integration, 

Warsaw, Poland. 

110
 2004. 

111
 Видете го Законот за управна постапка, Оддел 93 (1): „Регулативата важи додека не се укине од 

страна на администранивен орган на Врховниот суд или до истекувањето на истата или до 

укинувањето на органот за донесување одредби.― 
112

 Видете ја верзијата на англиски јазик од 2004 година на прегледот: 

http://www.oiguskantsler.ee/.files/36.pdf. 
113

 Има неколку посебни проекти за процена на можноста за намалување на административните 

оптоварувања на законодавството. На пример, во 2001 година беше започната студија од страна на 

PRAXIS. Опфаќаше три области: 

 елаборација и анализа на посебните и процедуралните прашања во однос на лиценцирањето на 

деловната активност од страна на Владата и корпоративните гледни точки. Целта е да се 

донесат конкретни насоки за Владата да може да ја реорганизира моменталната постапка на 

лиценцирање и деловната клима во Естонија да ја направи понаклонета кон претприемачите. 

 Преглед на регулативите за Законот за управна постапка.  

 Студија за контролните листа и примена на истите за гарантирање навремена соработка помеѓу 

законодавната и извршната власт во ажурирањето на управната постапка. Во овој проект, 

партнерите на PRAXIS беа владини агенции и Riigikogu. Проектниот тим состави контролни 

листи за забрзана анализа на нацрт-законот што наложува управна постапка (особено 

лиценцирање). Контролните листи евентуално може да се користат од законодавци и 

комитетите на Riigikogu. Целта е да се овозможи стандардна владина регулатива, да се намали 

комплексноста на управната постапка и да се создаде алатка за координиран процес на 

креирање политики. 

http://www.administrative-burdens.com/filesystem/2006/01/the_standard_cost_model_and_perceptions_of_administrative_burdens_in_the_road_transport_sector_185.pdf
http://www.administrative-burdens.com/filesystem/2006/01/the_standard_cost_model_and_perceptions_of_administrative_burdens_in_the_road_transport_sector_185.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/.files/36.pdf
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Не постои политика за поедноставување на јазикот којшто се користи во законодавството, иако 

Уставниот суд одлучи дека член 2 од Уставот, којшто се однесува на начелото на правната 

сигурност, содржи и одредба за квалитетот на нормите. Врз таа основа, еден пропис беше 

прогласен за неважечки поради неговата комплексност. 

Во Унгарија, по падот на комунизмот беше преземана акција за поедноставување којашто се 

однесуваше на формата и содржината на постојните закони и прописи. Се сметаше дека е 

неопходно да се намали бројот на правила кои веќе немале практична употреба и при тоа биле 

спроведени неколку систематски програми за дерегулација. 

Преземени се и дополнителни инцијативи за дерегулација, следејќи ги истите начела и 

политика. Програмата за поедноставување на законите од 2004 година содржеше задача за 

мапирање/регистрирање на промените во административните трошоци предизвикани од новото 

законодавство во 4-месечен период. Добивајќи ги одговорите од министерствата, 

координативната единица на Министерството за правда одлучи да го одложи проектот и, 

наместо тоа, побара идеи од министерствата од нивните искуства за поедноставување. 

Предлогот за 2005 година беше формулиран врз основа на тие искуства
114

. 

Покрај тоа, во рамките на сеопфатна програма за спречување/намалување на бирократијата, 

Министерството за финансии започна со прегледување на финансиските закони и прописи со 

цел да се идентификуваат можните области за поедноставување. Постојат кодекси во неколку 

области, како што е во кривичното и граѓанското право. Меѓутоа, постои гледиште дека има 

тенденција за воведување преголем број специфични кодекси.  

Во Летонија, во случај каде 50% или повеќе од членовите на нацрт-прописот имаат потреба од 

измени, мора да се издаде нова верзија од прописот.  

Поедноставување на постапките  

Постојат неколку различни пристапи кон поедноставувањето во рамките на новите земји-

членки. Во некои нови земји-членки, загриженоста за поедноставувањето доаѓа од деловниот 

сектор. Во Република Словачка, на пример, административните трошоци беа земени предвид 

во документ од 2004 година подготвен по иницијатива од Националната агенција за развој на 

мали и средни претпријатија
115

, кој служеше за оцена на статусот и развојот на МСП во 

Република Словачка. 

Во најголемиот дел нови земји-членки, бројот на активности поврзани со поедноставување и 

предлози за намалување на административното оптоварување се усвоени, но нивниот број и 

разновидност сугерира дека има потреба од нивна консолидација, со цел да се обезбеди дека се 

фокусирани и дека можат да се остварат целосните предности од овие политики.  

Еден начин за намалување на административното оптоварување е да се намали појавата на 

околности во кои се бараат истите информации од неколку органи. На пример, во Естонија и 

Летонија, новите закони се разгледуваат за да се обезбеди дека од граѓаните не се бара 

приложување на информации во случај кога тие информации се веќе достапни во евиденциите 

на органот.  

Во Естонија, институциите добија право да ги заверат копиите од оригиналните документи кои 

им се приложени и издадени од нив, за граѓаните да не мора да одат на нотар за да им се 

заверат документите.  

Во Летонија, државните тела се обврзани да утврдат дали веќе ги имаат на располагање 

информациите од лице или мали бизниси. Се предвидува ревизија на бирократските постапки 
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 Неодамнешни активности на регулаторната реформа во Унгарија, ibid.  
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 Во книгата се нагласува дека најважните фактори кои влијаеја врз деловната средина во Словачка 

во 2004 година беа спроведувањето на нов даночен систем, зголемување на ефикасноста на 

управните постапки потребни пред почетокот на трговската дејност, промена на системот на 

социјална сигурност во систем за социјално осигурување, подобрување на комуникацијата со 

даночните канцеларии и усвојување на пофлексибилно законодавство за стечај. 
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со цел да се обезбеди значително поедноставување и транспарентно донесување на одлуки. Се 

планира да се прегледа телото на законодавството за да се обезбеди дека се применува 

принципот „прашај еднаш, користи повеќе пати―.  

Едношалтерски систем 

Друг начин се состои од утврдување на место за контакт со граѓаните, како што се 

„едношалтерските системи― каде што граѓаните и претставниците на деловните субјекти можат 

да извршат неколку видови административни постапки. 

Во Кипар, првиот „едношалтерски систем― за граѓаните е отворен во декември 2005 година со 

цел да се обезбеди подобар пристап до одредени категории на информации поврзани со 

Владата и опсег на услуги. На овој начин се соединуваат следниве услуги: документи за 

легитимација, регистрација на возила, здравствени и социјални придонеси.  

Во Малта, Туристичкиот орган на Малта делува како „ едношалтерски систем― за бизниси кои 

се поврзани со туризмот. Дирекцијата за мали бизниси, во рамките на Одделот за трговија на 

Министерството за конкурентност и комуникација, има линија за помош за малите бизниси кои 

имаат потешкотии со бирократските процедури. Таа ги пренесува жалбите и поплаките од 

прекумерна бирократија од бизнисите до надлежните органи.  

Информатичка технологија (ИТ) 

Општо земено, поголемиот број преземени иницијативи зависат од употребата на ИТ алатки за 

поедноставување на постапките, за подобрување на соработката помеѓу органите и сите 

вклучени заинтересирани страни и за да развијат администрација која е посветена кон 

граѓаните. 

Во однос на употребата на ИТ алатки и е-влада воопшто, некои нови земји-членки се 

понапредни од други. Меѓутоа, развојот на ИТ алатките може да резултира во намалување на 

административното оптоварување, под услов Интернет-пристапот да е добро развиен, што 

можеби и не е случај во некои нови земји-членки како што е Летонија.  

Во 1988 година, Владата започна „Стратегија за информациски системи― којашто беше 

утврдена во Кипар. Во последниве 5 години, остварени се подобрувања не само во однос на 

бројот, туку и на нивото на јавните услуги коишто се нудат преку Интернет. Најголемиот дел 

од министерствата, одделенијата или службите имаат свои Интернет-страници. Повеќето 

Интернет-страници се информативни и овозможуваат преземање на обрасци и други 

документи. Некои Интернет-страници поддржуваат и интеракција на корисникот.  

Во последниве неколку години, остварени се подобрувања не само во однос на бројот, туку и 

на нивото на е-услугите што ѝ се нудат на јавноста. Сите владини министерства, одделенија 

или служби ги одржуваат своите Интернет-страници
116

 кои се или информативни или 

овозможуваат преземање на обрасци и други документ. Некои исто така овозможуваат и 

корисничка интеракција.  

Развојот на „граѓанско-центрични― Интернет-системи, кои што еволуирале како дел од 

Стратегијата за информациски систем е тековен процес. Во овој момент, Владата ѝ нуди на 

јавноста значителен број е-услуги, како што е електронското поднесување на даночни пријави, 

обновување на дозволата за патна такса со употреба на кредитни картички, плаќањето на 

социјалните придонеси за вработените или за самовработените лица со употреба на методот 

„директно дебитно― плаќање, итн.  

Во Република Чешка, Порталот за јавна администрација
117

е пуштен во употреба во 2004 

година. Тој служи како единствен портал помеѓу јавната администрација и граѓаните, 

бизнисите и институциите. Порталот содржи целосен директориум за јавната администрација, 
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законодавство на Чешка и Европа, база на податоци на детални, предложени решенија за над 

300 специфични трансакции со органите, електронски Трговски регистар, функција за гледање 

делови од Регистарот на земјиште, преглед на јавните набавки и вести од поединечни оддели, 

итн.  

Одредени Интернет-услуги се достапни на граѓаните преку Порталот за јавна администрација, 

вклучувајќи: поднесување даночни пријави, поднесување барања за социјални бенефиции и 

услуги поврзани со јавното здравство. За трговските друштва, услугите вклучуваат: 

поднесување изјави поврзани со социјално и здравствено осигурување на вработените, 

поднесување даночни пријави, поднесување на декларации за акцизни давачки, 

поедноставување на пополнување преку Интернет и поднесување на статистички податоци или 

електронски царински декларации. 

Централната јавна администрација во Унгарија е целосно покриена со компјутерски системи, 

со стапка на пристап на мрежата од речиси 70%, а најголемиот дел од министерствата имаат 

сопствени Интернет-страници. Во 1998 г., таканаречените „едношалтерски― ИТ системи беа 

креирани за регистрација на трговци поединци и економски здруженија
118

. За модернизацијата 

на Интернет-порталот на Министерството за правда беше потребно креирање на форум за 

препораки и повратни информации кои се однесуваа на проблемите на креирање закони. 

Во Малта, ИТ алатките беа развиени со цел зголемување на административната ефикасност и 

поедноставување на постапките. На пример, беше воспоставена заедничка база на податоци со 

цел да се обезбеди дека кога ќе се изменат информациите содржани во јавната база на 

податоци, таа измена да се изврши и на сите јавни бази на податоци.   

Во Република Словачка, се развива е-влада но засега таа е во „зачетната― фаза. Неодамна се 

преземени некои иницијативи, вклучувајќи ги оние за поедноставување на регистрација на 

фирми/бизниси. Стандардните обрасци можат да се преземаат од Интернет-страницата на 

Министерството за правда. Регистрацијата се завршува во рок од пет дена, откако бараните 

документи и пополнетиот образец се приложени од трговското друштво. 

Во Словенија, порталот, е-влада
119

, беше пуштен во употреба на 22 мај 2006 година. Тоа 

претставува место за пристап до јавни административни информации и услуги со кои се 

набројуваат информации во групи на животни настани. Порталот дава лесен пристап до 

информации како и услуги кои се практични за корисниците, а понудени од државата.  

Модернизираниот портал вклучува потемелен список на државни службеници до кој 

граѓанинот може да поднесе барање и кој на граѓанинот му овозможува да комуницира со 

органите на државната служба, со што се обезбедува брз одговор и информации кои се 

практични за корисникот. На пример, благодарение на државниот портал е-влада, постои 

можност за обновување на возачка дозвола преку Интернет. 

Министерството за јавна администрација одржува државен портал за бизниси наречен e-

VEM
120

, кој беше пуштен во употреба на 1 јули 2006 година. Овој портал овозможува на 

потенцијалниот трговец поединец да се регистрира во Словенечкиот трговски регистар и ги 

препраќа информациите до Даночната управа.  Се планира да се прошири e-VEM системот за 

да се олесни регистрирањето и на други типови трговски друштва.  

Развој на администрација којашто е попријателски настроена кон граѓанинот 

Во најголемиот дел од новите земји-членки, спроведени се иницијативи за развивање на 

администрации коишто се попријателски настроени кон граѓанинот, вклучувајќи ја и повелбата 

за квалитетот на услугите или фокус на некои административни начела на правото. 
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Во Малта, Кабинетот на премиерот разви модел на Повелба за квалитет на услугите која 

министерствата можат доброволно да ја усвојат и да ја приспособат кон нивните специфични 

полиња на дејност со цел да се обезбеди дека граѓанинот ќе биде опслужен што е можно 

побрзо.  

Некои начела на управното право можат да помогнат при намалување на административното 

оптоварување. Законот за управни постапки на Естонија ги обврзува естонските јавни служби 

да вршат управни постапки кои се ефикасни и се придружени со најмали трошоци и најмало 

задржување на времето на корисниците
121

. 

Дијалог со заинтересираните страни заложени кон намалување на административното 

оптоварување 

Во некои држави, координацијата помеѓу органите и сите заинтересирани страни ангажирани 

во однос на намалувањето на административното оптоварување е засилена преку 

воспоставувањето на работна група со одговорност за вакви прашања. 

Во Литванија, воспоставен е Постојан комитет за подобрување на деловната средина
122

 од 

страна на Премиерот, кој се состои од претставници на деловни институции, независни 

експерти, специјалисти од државните институции, научни и образовни институции. Комитетот 

има за цел да оствари поедноставување на деловната средина и неговиот работен модел е 

заснован на тесна соработка помеѓу органите и деловните организации.  

Меѓутоа, во други држави, како што е Република Словачка, не постои координирана размена 

на информации помеѓу органите на јавните служби. Не постои централно место, како што е 

„едношалтерскиот― систем за поддршка на бизнисите, а особено МСП и граѓаните кои се бават 

со управни постапки и процеси на регистрирање наложени од органите на јавната служба.  

Пристапливост 

Од суштинско значење за доброто раководење на државата е донесените закони да ги 

обврзуваат поединците и деловните лица да бидат пристапливи за нив и нивните советници.  

Ова значи дека не само што тие треба да ги најдат законите, туку кога ќе ги најдат треба да 

можат лесно да ги следат без потребата од упатување од еден до друг текст во едно 

наизменично пребарување на документи што содржат измени и дополнувања и барања коишто 

се поклопуваат. Развојот на информатичката технологија значително придонесе кон процесот 

на објавување закони и други службени информации во електронски формат и најголемиот број 

држави сега имаат некој вид на Интернет-пристап до законодавството. 

Објавување во Службениот весник и на Интернет 

Во сите држави, законите и подзаконските акти мора да бидат објавени во Службен весник во 

печатен формат, а во најголемиот број држави ова е достапно и преку Интернет. Од особен 

интерес е тоа што во Естонија и Малта двете верзии (хартиени и електронски) ја имаат истата 

правна дејност. Во Естонија, доколку електронската верзија и печатената верзија на истиот 

објавен закон се противречат, печатената верзија има предност, а Државната канцеларија мора 

да биде известена за противречноста.   

Во сите нови земји-членки, освен во Кипар, Интернет-верзијата на законите е бесплатна. Во 

повеќето нови земји-членки, постои мало одложување помеѓу објавувањето на законите на 

Интернет и објавувањето на хартија. Меѓутоа, во Естонија, законодавството и другите 

документи се објавени на електронскиот Riigi Teataja, а истовремено Riigi Teataja (Службен 

весник) се објавува и во хартиен формат.  
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Во Литванија, сите закони и прописи мора да бидат објавени на Интернет-страницата на 

Парламентот или Интернет-страницата на институцијата која го усвоила во рок од три дена од  

службеното објавување во Службениот весник.  

Интернет-страниците се одржуваат од разни министерства во новите земји-членки. 

Министерството за правда (Унгарија, Малта и Република Словачка) или Државната 

канцеларија (Естонија, Летонија) се одговорни за објавување на прописите во Службениот 

весник, вклучувајќи и објавување на Интернет. 

Во Република Чешка на Порталот за јавна администрација
123

 постои база на податоци на 

закони со можност за пребарување, која може да се користи бесплатно. Скенираните изданија 

на Службениот весник исто така можат да бидат преземени бесплатно од Интернет-страницата 

на Министерството за внатрешни работи
124

. Истата Интернет-страница овозможува и слично 

пребарување во базата на податоци за меѓународни договори. 

Во Кипар, Интернет-пристап е можен преку разни Интернет-страници како што е Leginet
125

, 

што претставува голема база на податоци на правни материјали како што се насловите на 

законите и прописите, како и целосните текстови на законите. Во Кипар, исто така, во рамките 

на Службениот весник се објавува индекс на примарното законодавство (Наслови на закони и 

прописи). Интернет-страницата на Домот на претставниците вклучува индекси за сите закони и 

прописи во форма на годишни томови. Покрај тоа, Канцеларијата на правниот комесар 

изработи „Индекс на меѓународни договори 1960-2004 г.―.  

Во Летонија, сите директиви и регулативи на ЕК можат да се најдат на Интернет-страницата 

на Министерството за надворешни работи и Центарот за терминологија.  

Во Литванија кога се вршат измени и дополнувања на законите, се објавува неофицијален 

текст од законот во кој е претставен оригиналниот текст како што е изменет.  

Во Малта, Одделот за информации во рамките на Кабинетот на премиерот, е одговорен за 

објавување закони и прописи во Државниот весник, вклучувајќи го неговото објавување на 

Интернет. Сите подложни прописи, вклучувајќи ги подзаконските акти, се достапни на 

Интернет-страницата на Одделот за информации
126

. Во Кипар и Литванија, на Интернет-

страницата на Парламентот е достапна база на податоци за прописи. 

Во Полска, секоја година, започнувајќи на 31 март, се издава индекс на сите прописи објавени 

во Службениот весник во дадена година. 

Во некои држави, покрај текстовите на законите, се објавуваат и индекси на насловите на 

законите и прописите. Во Литванија, јавните институции ги објавуваат насловите на 

важечките прописи во делокругот на нивната надлежност со придружни упатувања до 

релевантните верзии на прописите кои се достапни во базата на податоци на прописите на 

Парламентот.  

Пристап до консолидирани верзии 

Во Естонија, од 2006 година, консолидираните верзии на законите се објавуваат истовремено 

со објавувањето на законот за измени и дополнувања.   

По измената или повлекување на законодавен акти, консолидирана верзија на законодавниот 

акт, во која се посочени сите измени и дополнувања на оригиналниот текст, се подготвува и 
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објавува во електронски формат во Riigi Teataja (Државниот весник). Сите закони се 

консолидирани на овој начин
127

.  

Во Летонија, прописите, откако ќе се изменат и дополнат, се објавуваат од Министерството за 

правда во анотирана форма
128

. Сите прописи се собираат во база на податоци (NAIS) делумно 

финансирана од државниот буџет, а делумно и од претплатничката тарифа од продажбата на 

оваа услуга на анотирање. Се планира оваа база на податоци бесплатно да биде достапна и со 

неа да се поврзат прописите со анотации и придружни материјали.  

Во Малта кога се менува закон, повторно се објавува заедно со интегрираните измени и 

дополнувања. Интернет-страницата на Министерството за правда се ажурира редовно со цел да 

бидат вклучени измените и дополнувањата.  

Во Република Словачка постои Интернет-страница за Централен регистар на закони
129

 каде 

што е можно да се прочитаат законите коишто биле изменети како единствени текстови, во 

консолидирана/пречистена форма.   

Во Словенија, Парламентот ги објавува консолидираните текстови на законите, откако е 

изменет првичниот закон од низа закони. Консолидираниот текст не се усвојува уште еднаш 

туку се прифаќа како официјална верзија на законот и како доказ на неговата содржина. 

Објавување на судски одлуки 

Во Кипар и Естонија, наскоро за јавноста ќе биде достапна база на податоци на судски 

статистички податоци и судски одлуки. 

Во Кипар, се предвидува развивање на систем оспособен за Интернет во рамките на 

Министерството за правда и јавен ред. Откако ќе се заврши, системот ќе овозможи пристап до 

сите одлуки, закони, прописи и други правни материјали за судии, адвокати, владини 

службеници, други надворешни тела и јавноста.  

Во Естонија, сите одлуки на Врховниот суд се достапни во Државниот весник, на хартија, и на 

Интернет-страницата на Врховниот суд.  Покрај тоа, базата на податоци („KOLA―), којашто е 

во употреба од 2001 година, е поделена во делови коишто се достапни за јавноста. 

Статистичките податоци за судските постапки исто така се достапни за јавноста. Овластените 

корисници на „KOLA― имаат пристап до сите судови во Естонија. Во „KOLA―, судовите ги 

внесуваат известувањата за сите судски процеси/постапки за кои се надлежни. 
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Естонија; 6) регулативи на Националниот комитет за избори. 
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 Составувањето на материјали се спроведува од страна на еден службеник од Министерството за 

правда, но забелешките се изготвуваат од страна на фирма од приватниот сектор. Текстовите не се 

целосно усогласени во нормална смисла на зборот, но се обележани со линкови за читателот лесно 

да може да го следи текстот кој е изменет на неколку наврати. 
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5. ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОНИ ОД СТРАНА НА ПАРЛАМЕНТОТ 

Капацитетот на процесот на донесување закони може да биде оценет со упатување на: 

 Структурата за донесување примарно законодавство. 

 Три постапки за донесување примарно законодавство 

 Прашањето за тоа кога Парламентот иницира закони - дали ги следи истите 

процеси на расправа за политика и изработка на законот како што се следи од 

пошироката гранка на власта.  

 Ресурсите што му се достапни на Парламентот за да им се овозможи на 

пратениците да вршат истражување во однос на прашањата коишто 

произлегуваат од законодавството. 

 Резултатите од Парламентот и до кој степен законодавното тело го означува 

законодавството независно од извршната власт.  

Структура за донесување примарно законодавство 

Општо земено, парламентите единствено се занимаваат со примарното законодавство; меѓутоа 

Домот на претставници во Кипар детално расправа и за секундарното законодавство. 

Мнозинството парламенти во новите земји-членки се еднодомни, како што може да се види од 

табелата подолу. Прашањето за тоа дали треба да има еден или два дома е едно од најчесто 

поставуваните прашања во дизајнот на парламентарниот систем
130

. Постапките за расправа 

варираат во секој нова земја-членка, иако сите следат општо слична шема на три читања. 

Дводомните парламенти се наоѓаат во Полска и Република Словачка. Дополнителна 

варијација на оваа тема е Словенија и, до некој степен Република Чешка кои имаат 

непотполна дводомна структура. Ова значи дека Горниот дом нема исти надлежност со 

Долниот дом и има помал авторитет. Целта на Горниот дом во непотполните дводомни 

системи, кои во светски рамки се почести од сосема дводомните системи, е да ја надгледува 

работата на Долниот дом. 

Како што може да се виде од долунаведената табела, времетраењата на мандатите може да 

варираат. Претставниците служат четиригодишни (Балтичките држави, Државното собрание на 

Република Словенија) или петгодишни мандати (Малта, Кипар, Државниот совет на 

Република Словенија). Бројот на претставниците може да варира во огромни размери од 

држава до држава.  

                                                      
130

 Gallagher, Laver and Mair, McGraw Hill (2006), Representative Government in Modern Europe. 
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Преглед на парламентите во новите земји-членки 

 Име на собранието Број на пратеници Начин на избор  Мандат 

Кипар Дом на претставници 80 (56 грчки Кипрани, и 24 

турски Кипрани) 

1/9804 граѓани 

(14.005 доколку се земаат 

предвид само Кипраните 

од грчко потекло) 

Директен избор со 

пропорционална застапеност 

и преференцијален систем 

5 години 

Република 

Чешка 
Комора на пратеници 

Сенат 

 

 

200 

81 

1/ 

Пропорционален систем 

Систем на чисто мнозинство 

(членовите се избираат во 81 

изборна единица) 

4 години 

6 години 

Естонија Еднодомен парламент 

(Riigikogu) 
101 

1/13112 граѓани 

Пропорционален систем 4 години 

Унгарија Дводомен парламент 

(Országgyűlés) 
386 

1/25858 граѓани 

Систем на пропорционална и 

директна застапеност 
4 години 

Летонија Парламент (Saeima) 100 

1/22747 граѓани 

Општи, еднакви и директни 

избори, со тајно гласање 

засновано на пропорционална 

застапеност 

4 години 

Литванија  Еднодомен парламент 

(Seimas) 
141 

1/25432 граѓани 

70 избрани од партиските 

листи и 71 од окрузи за избор 

на еден член 

4 години 

Малта  Дом на претставници 65 

1/6157 граѓани 

Пропорционална застапеност 5 години 

Полска Долен дом (Sejm)  

Сенат 

460 

100 

1/68816 citizens 

Комплексен систем на 

пропорционална застапеност 

Избрани со мнозински глас 

врз основа на провинција 

4 години 

4 години 

Словенија  Државно собрание  

Државен совет 

90 

40 

1/15464 citizens 

88 претставници директно 

избрани на пропорционална 

основа 

2 претставнички места 

резервирани за унгарското и 

италијанското малцинство 

(специјални гласачки права) 

членовите се индиректно 

избрани од изборен колегиум 

4 години 

5 години 

Република 

Словачка 
Национален совет 150 

1/36263 

Пропорционална застапеност 4 години 

 

Постапки за донесување на закони  

Сите парламенти во новите земји-членки имаат развиено различни постапки за воведување, 

изменување и дебатирање на предлог-закони. Потребна е многу детална анализа за 

унапредувањето на одреден предлог-закон, во рамките на сите парламенти, за да се формира 
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гледиште во однос на тоа дали одредена постапка е поефикасна од друга. Карактеристика 

којашто е заедничка во сите предлог-закони е тоа што предлог-законите се прегледуваат во три 

читања во сите нови земји-членки. За комплексните постапки е потребно време за прашањата 

да бидат разгледани и неверојатно е дека некој предлог-закон би бил донесен од кој било 

Парламент без голем степен на испитување. Некои парламенти имаат, и користат, забрзани 

постапки
131

. Следи краток преглед, со кој се илустрира комплексноста на процесот и се 

нагласува потребата за новите земји-членки постојано да ги разгледуваат своите постапки.  

Треба да си ги постават следните прашања:   

 Зошто се овие системи толку различни?  

 Кои цели се остваруваат од различните постапки? 

 Дали расправата за законите и нивното донесување може да се изврши на поефикасен 

и поефективен метод? 

Прво читање 

Првото „читање― во сите нови земји-членки претставува поднесување на нацрт-законот до 

Парламентот. Меѓутоа, во Словенија, првото читање може да биде избегнато и може да се 

случи само ако се побара од барем 10 парламентарци (пратеници)(од вкупно 90).  

Во Малта воведувањето на предлог-закон се заснова на иницијатива за барање „да се даде 

одобрение за воведување на ваков предлог-закон―. Првото читање всушност значи формално 

одобрение на насловот на нацрт-законот.  

Во другите држави, првото читање може да биде со цел да се назначи комитет кој би бил 

одговорен за проучување на предлог-законот (Република Чешка, Естонија, Литванија и 

Република Словачка).  

Второ читање 

Второто читање во Кипар, Естонија, Унгарија и Летонија, започнува со претставување на 

извештај изработен од комитетот одговорен за проучување на предлог-законот. Улогата на 

комитетот во оваа фаза е да се фокусира на општите начела на предлог-законот. Во Република 

Чешка, Литванија и Република Словачка, со второто читање се иницира подетално 

разгледување, оддел по оддел, врз основа на извештајот на одговорниот комитет.  

Во Република Словачка, Националниот совет може единствено да расправа за предлог-

законот во второто читање по најмалку 48 часа од времето на доставување на извештајот од 

комитетот формиран за разгледување на предлог-законот. Во Малта, кога ќе се закаже ден за 

второ читање на предлог-закон, Претседателот на домот му дава на секој член на Домот 

печатен примерок и повлекува негово објавување на Службениот весник на Малта. 

Во Словенија, во фазата на второ читање, одговорното работното тело во Државното собрание 

расправа за предлог-законот, член по член, пред за него да расправа Државното собрание како 

целина.    

Предложените измени и дополнувања потоа можат да бидат разгледани во фазата на второ 

читање (Република Чешка и Унгарија). Во Естонија, по затворање на првото читање, 

членовите на Риигикогу можат да поднесат предлози за измени и дополнувања до одговорниот 

комитет. Доколку тој комитет прифати предлог измена и дополнување, се поднесува за 
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 Во некои земји, како што е Република Чешка, Полска и Република Словачка, со Постојаната 

уредба на Парламентот се воспоставува таканаречена забрзана законодавна постапка согласно со 

којашто се намалува времето на постапката за донесување закони, обично преку намалување на 

бројот на задолжителни читања. На пример, во Република Словачка сите три потребни читања се 

случуваат во текот на една пленарна сесија. 

 Зголемената примена на таквите постапки, како што е нагласено од страна на Националниот совет 

на Република Словачка може да го одрази недостатокот на соодветна подготовка од страна на 

Владата или помалку ефикасна работа на Парламентот. 
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гласање. Второто читање на нацртот може да биде одложено за да се овозможи дополнително 

време за подобрување на предлог-законот и поднесување предлози за измени.   

Помеѓу второто и третото читање, во Република Чешка и Полска, предлог-законот или нацрт 

резолуцијата може да биде вратена на комитетите кои го разгледале во случај на нови измени и 

дополнувања и предлози кои се воведени по второто читање. Во Република Чешка, детална 

парламентарна расправа се одржува за посебните одредби од нацртот и предложените измени 

кога Комората на пратеници не решила да го врати нацртот на комитетот за понатамошна 

расправа. Во Полска, комитетите можат да поднесат дополнителен извештај до Сејмот според 

кои тие предложуваат прифаќање или одбивање на предлог-законот како целина.  

Трето читање 

Во Кипар, Летонија, Малта, Полска, Република Словачка и Словенија, може да се 

разгледаат измени и дополнувања по третото читање. Во Малта, при третото читање може да 

се поднесат само устни измени на кој било закон.
 
Во Република Словачка, третото читање е 

ограничено само на оние одредби за кои е одобрено изменување или предлози за измена во 

второто читање. Во третото читање, пратеникот може да поднесе измена во однос на 

законодавни-технички недоследности и граматички грешки. Во фазата на трето читање во сите 

нови земји-членки, се расправа во однос на нацртот последен пат; откако ќе се затвори 

расправата, нацрт законот се става на гласање.   

Во Словенија, измените и дополнувањата можат да дадени во табела кон оние членови за кои 

се прифатени измени и дополнувања во второто читање. Владата може да предложи измена, 

под услов да не го поднела предлог-законот за кој се расправа. Владата или пратеникот кој го 

поднесува предлог-законот може да предложи измени и дополнувања кон тие измени, но не и 

на оригиналниот предложен закон. 

Гласање од другото собрание во случај на дводомни парламенти 

Во случај на дводомен парламент, како на пример во Република Чешка и Полска, откако ќе се 

донесе предлог-законот од едно собрание, се поднесува на другото собрание коешто може да го 

одобри, одбие или измени предлог-законот. Во последните два случаја, предлог-законот се 

враќа на собранието кое првично расправало за него и постои постапка за да се обезбеди 

консензус помеѓу двете собранија.   

Во Република Чешка, сенаторите можат присуствуваат на заседание на Комората на пратеници 

и да ја оправдаат одлуката на Сенатот во случај кога предлог-законот е вратен со предложени 

измени и дополнувања или доколку предлог-законот е одбиен. 

Во Полска, Сенатот, во рок од 30 дена од поднесување на предлог-закон, може да го усвои без 

измена, да усвои измени и дополнувања по потполно одбивање
132

. Доколку, во рок од 30 дена 

по поднесувањето на предлог-законот до Собранието, Сенатот не успее да усвои соодветна 

резолуција, предлог-законот се смета како усвоен според формулацијата поднесена од Сејмот. 

Слична постапка постои во Република Чешка. 

Иницирање на предлог-закони и измени и дополнувања од пратениците  

Кога пратениците иницираат закон или предлагаат измени и дополнувања, од суштинско 

значење е истото да го прават со исто внимание и за техничките детали, како што е случај со 

предлог-закон или измени подготвени од припадник на Владата со техничка помош од неговите 

или нејзините службеници. Во спротивност, тоа може да резултира предложување несоодветни 

закони, а квалитетот на законите да биде оштетен од слабо промислени измени и дополнувања. 

Со цел да се разгледа степенот до кој начелата за подобро регулирање се интегрирани во 

државата, важно е да се земе предвид дали предлозите од страна на пратениците се подложени 

на истите процеси на анализа на политика и подготвување закони како оние што се следат во 

извршната гранка.   
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Во некои нови земји-членки, се вршат напори за обезбедување на интегритет на резултатите од 

Парламентот со обезбедување дека предлозите на предлог-законите и измените и 

дополнувањата предложени од пратениците се подложени на детален аналитички преглед, 

надвор од партиските расправи во домот на Парламентот.  

Во некои држави (Естонија, Унгарија, Литванија и Република Словачка), предлог-законите 

иницирани од пратениците во Парламентот треба да бидат поднесени до Владата, зa 

разгледување. Во некои држави, предлог-законите се придружени со појаснителен документ 

(Кипар, Естонија, Летонија, Република Словачка и Словенија) на ист начин како и 

предлог-закони од Владата.  

Во Литванија, нацрт-законот мора да биде испратен до Одделот за европски закони во 

Министерството за правда за оцена на неговата конзистентност со правото на Европската унија.  

Владата, доколку е консултирана, има единствено право да даде свој заклучок и да предложи 

измени и дополнувања. Измените и дополнувањата не можат да се извршат на нацрт-закон, без 

согласност на работната група на Парламентот. 

Во Република Словачка, предлогот од Парламентот се препраќа од претседавачот на 

Националниот совет до Владата за мислење. Се дискутира во рамките на Законодавниот совет и 

се претставува пред Владата од страна на министерот во чија надлежност спаѓа предлогот. 

Доколку Владата не заземе став во однос на предлогот во рок од 30 дена, за предлогот се 

расправа во Националниот совет, а во секој случај, ставот на Владата има само функција на 

препорака.  

Во Словенија, предлог-законите поднесени до Парламентот мора да бидат придружени со 

документација во која се изјавува дали се извршени оцени на влијанието и консултации, а 

секретаријатот на Парламентот може да одбие предлог-закон кој не е придружен најмалку со 

национална оцена на влијанието. Секретаријатот не го разгледува квалитетот на овие оцени на 

влијанието што значи дека е неизбежно квалитетот на оцените да варира. 

Деловник 

Доследни и ефикасни правила за организацијата на пленарните расправи претставуваат главен 

фактор за да се осигури квалитетот на парламентарните расправи, а при тоа и квалитетот на 

парламентарните резултати и закони коишто ќе се донесат. Се вршат посебни напори преку 

системот на комитети за да се стави поголем акцент на работата на парламентарните постојани 

комитети со цел да се задржат пленарните седници за расправи на главни теми. 

Постојните правила или деловници вообичаено претставуваат главен извор за правилата со кои 

се уредува редот, времето и организацијата на пленарните расправи, како и кворумот. Меѓутоа, 

и Уставот може да содржи суштински одредби во овој поглед, како што е случајот во Кипар. 

Во сите нови земји-членки, со постојаните правила се воспоставуваат органи, како на пр. 

претседавач и одбор, со што се обезбедува логистичка организација на парламентарните 

дебати. 

Во Република Чешка, одговорноста за координација на работата на Комората на пратеници 

лежи кај претседавачот и заменикот претседавач. Претседавачот на Комората на пратеници 

може да биде застапен од страна на заменици претседавачи по негова или нејзина наредба. 

Релативни положби на законодавниот орган од страна на извршната власт 

Односите помеѓу припадниците на извршната власт и Парламентот се уредени или со Уставот, 

со деловникот на Парламентот, или меѓуинституционалните спогодби.   

Во рамките на нови земји-членки можат да се забележат две јасни тенденции. Првата е кога 

извршната власт има доминантна положба на законодавниот орган (Кипар, Естонија 

Летонија, Литванија и Малта). Втората е кога законодавната гранка игра поактивна улога. Во 

Република Чешка, Унгарија, Полска и Република Словачка, парламентите имаат 

понезависен пристап кон односите со извршната власт. Ова може да има негативни последици 

за квалитетот на крајните закони и прописи, бидејќи Владата не врши голема контрола врз 
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измените и дополнувањата воведени во фазата на донесување закони. Словенија се наоѓа 

некаде помеѓу овие две положби бидејќи Парламентот е независен и има почит кон потребите 

на извршната власт.  

Позитивен тренд 

Во неколку нови земји-членки, меѓуинстутиционалните спогодби се потпишани помеѓу 

Владата и Парламентот со цел да се подобри ефикасноста на процесот на донесување закони. 

Во Полска, Законот за соработка на Советот на министри со Сејмот и Сенатот од 2004 година 

за работи поврзани со членството во ЕУ содржи одредби за навременото донесување нацрт-

закони со кои се транспонираат законите на ЕУ. Меѓутоа, координацијата помеѓу овие две 

уставни тела само се однесува на прашања поврзани со ЕУ и не се опфатени сите области. 

Во Словенија, соработката на Владата и Националното собрание за работи поврзани со ЕУ се 

уредува со Законот за соработка помеѓу Националното собрание и Владата за прашања 

поврзани со ЕУ
133

, кој предвидува дека треба да соработуваат при подготовка на ставови и 

забелешки во случаи кога, во споредлива национална состојба, документот би бил елабориран 

во Државното собрание. Во други случаи, Владата го информира Државното собрание за 

новонастанатите моменти.  

Ресурси на располагање на Парламентот 

Парламентите се релативно добро опслужени со потенцијали за истражување и истражувачи. 

Во повеќето држави (Кипар, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Република 

Словачка), секој пратеник има парламентарен помошник со универзитетска диплома.   

Во Словенија, Државното собрание на секоја пратеничка група ѝ обезбедува секретар/ка , 

двајца специјализирани работници и службен работник; за секоја група од осум пратеници се 

обезбедува дополнителен службен работник; група со повеќе од осум пратеници добива 

дополнителен специјализиран работник. 

Пратениците можат да имаат пристап до библиотеки и до темелна база на податоци, 

вклучувајќи пристап до потполното, ажурирано законодавство, како што е случајот во Малта и 

Литванија. Во овие нови земји-членки, од 1997 година, оваа база на податоци е проширена со 

нов потсистем кој опфаќа превод на регулативите на ЕУ на литвански јазик. 

Во Република Словачка, парламентарната библиотека на припадниците на Националниот 

совет им обезбедува книги, периодични списанија и други документи, и им обезбедува услуги 

за истражување и упатување, тематски експертски пребарувања и креира автоматска база на 

податоци на книги, периодични списанија и статии од избрани списанија
134

. 

Во Република Чешка, Летонија, Литванија, Малта, Унгарија и Република Словачка, 

пратениците можат да добијат полза од услуги обезбедени од парламентарниот помошен 

персонал што име е назначен на комитетите, или на специфични помошни одделенија. Покрај 

информацијата обезбедена од парламентарниот помошен персонал, пратениците, како што е 

случајот во Кипар, можат да ги посетат парламентите во другите држави со цел споделување 

на искуства. 

Колку и да се големи, се чини дека помошните одделенија се од суштинско значење бидејќи со 

нивните анализи и активности му се овозможува на Парламентот да го контролира квалитетот 

на предлог-законите. Покрај тоа, во некои нови земји-членки, тие им помагаат на пратениците 

со нацрт-предлози или измени и дополнувања, како и за преглед на владините предлог-закони.   

Во Естонија, Парламентот се придржува кон истите технички правила за подготвување закони, 

кои се состојат од потребата за испитување на листа на влијанија кои треба да се проценат при 

                                                      
133

 Службен Весник на РС, бр. 34/2004. 
134

 На пример, Slovak Parliamentary Digital Library, содржи електронски документи  на сите 

парламенти кои постоеле на територијата на Република Чешка и Словачка од 1848 година.  

http://www.nrsr.sk/dk
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подготвување на закон; и помошниот персонал можат да им помогнат на пратениците при 

спроведување на тие оцени. 

Во Литванија, Одделот за анализа на информациите во седиштето на Парламентот обезбедува 

компаративна анализа и толкување на прописите на странски држави, анализа на регулаторната 

пракса во разни полиња и кои било информации кои ќе ги побараат пратениците. Одделот 

често придонесува за резонирањето обезбедено од правниот оддел на Парламентот, кога тој ја 

врши анализата и толкувањето на литванските прописи. 

Во Полска, Канцеларијата на Сејмот, покрај библиотеката на Сејмот, вклучува и Канцеларија 

за истражување којашто е одговорна за обезбедување на правна, социјална и економска анализа 

за законодавниот процес, како и Канцеларија за законодавство, којашто учествува во работата 

на комитетите и им помага на припадниците на Сејмот во изработка на нацрт предлог-закони и 

измени и дополнувања. 

Се чини дека на сите парламенти во новите земји-членки им недостасува стручноста којашто 

им е достапна на владите. Во Унгарија, Кабинетот на парламентот има 660 работници; бројот 

на помошен персонал варира, но вообичаено е релативно ограничен. Само 15 службеници се 

ангажирани во администрацијата на Парламентот во Кипар, од кои само неколку се 

компетентни за извршување на истражувања. Истиот број на персонал е вработен во 

Парламентарниот институт во Република Чешка. 

Во Република Чешка, постојат неколку проблеми со законодавството кои се однесуваат на 

недостигот на квалитет на измените и дополнувањата предложени за законот, и недостигот на 

дисциплина во однос на управувањето со законите. Голем број предложени измени и 

дополнувања не го земаат предвид делокругот и намерата на законот или се однесуваат на 

работа којашто не е воопшто покриена со нацрт-законот за кој се расправа. Доколку се 

прифатат, овие измени и дополнувања значително ја искривуваат смислата на предлог-законот 

за кој се предложени измените, со што спроведувањето на крајниот закон тешко би се 

одвивало.  

Во Словенија, прегледот на законите извршен од законодавната и правната служба е чисто 

формален и не навлегува во суштината на предлогот. Покрај тоа, се чини дека го повторува 

прегледот којшто се врши од Генералниот секретаријат на Владата.  

Исходи 

Во сите нови земји-членки, пратениците можат да предложат закон. Во Кипар, благодарение 

на Уставот, секој припадник на Домот на претставници може да предложи закон под услов да 

не го оптоварува државниот буџет.  

Во сите нови земји-членки, предлог-закон може да биде поднесен како резултат на петиција од 

одреден број граѓани. Во Литванија, на пример, 50.000 граѓани можат да поднесат нацрт-закон 

до Парламентот. Во Полска, 100.000, а во Словенија пет илјади или повеќе гласачи можат да 

поднесат предлог за воведување на закон. 

Во пракса, и воопшто, во анализираните нови земји-членки, повеќето закони за кои се расправа 

и коишто се донесуваат се воведени од страна на Владата и многу мал бој нацрт-закони кои се 

предложуваат од пратениците, или кое било други лице, се изгласуваат.   

Бројот на предлог-закони поднесени од партиите во опозиција претставува мал процент од 

вкупниот број предлог-закони поднесени до Парламентот.  
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Држава % од предлог- 

закони воведени 

од Парламентот  

Број на изгласани предлог-

закони кои се поднесени од 

Владата 

Број на парламентарни 

предлог-закони 

Број на предлог-закони 

за кои се расправало 

Број на предлог-закони 

кои се донесени 

Број на предлог-закони 

воведени од 

опозиционите 

партии/пратеници 

Вкупен број на 

помошен 

персонал кој 

работи во 

Парламентот 

  2005 актуелен или 

последен 

законодавен 

акт135 

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

 

Кипар 12%  318136  61  514  455  63 100 

Република 

Чешка137 

40%  450  220  740  489  92 570, вкл. 15 во 

Парламентарнио

т институт 

Риигикогу 

(Естонија) 

20,5%138     245 

146 во 

2006 

 196139 

84140 во 

2006 год. 

 9  266 

Унгарија 10%  470  17 во парламент-

арните комитети 

(=„ПК―) 

86 од пратеници 

 968  573  255141 631+ 221 

службеници кои 

помагаат на 5 

парламентарни 
групи  

Летонија 1/3  296142  81 од пратеници 

41 од ПК 

   216    

                                                      
135

 Репиблика Словачка: 2004 -2006; Полска: 2001-2005; Унгарија : 2002 -2006; Република Чешка: 2000 -2006. 
136

 9/2004 – 7/2006. 
137

 4-ти изборен период (2002-2006). 
138

 2000-2004. 
139

 196 Закони усвоени во 2005 година вклучувајќи 161 закон и 35 одлуки. 
140

 84 Закони усвоени во 2006 година вклучувајќи 69 закони и 15 одлуки. 
141

 170 беа поднесени од страна на пратениците од владините партии, 229 од страна на пратениците на опозиционите партии, 17 од пратениците на владините и 

опозиционите партии, 2 од независни пратеници, 5 од независни пратеници со пратеници од опозицијата и 2 од страна на независни пратеници со 

пратеници од Владата и опозицијата. 

Од донесените закони: 68 беа поднесени од страна на пратениците од владините партии, 7 од страна на пратениците на опозиционите партии, 10 од 

пратениците на владините и опозиционите партии и 1 од независни пратеници со пратеници од опозицијата. 
142

 Годишен извештај Saeima 2005 http://www.saeima.lv.Saeimasgadaparskats2005.pdf. 

http://www.saeima.lv.saeimasgadaparskats2005.pdf/
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Држава % од предлог- 

закони 

воведени од 

Парламентот  

Број на изгласани 

предлог-закони кои се 

поднесени од Владата 

Број на 

парламентарни 

предлог-закони 

Број на предлог-закони за кои 

се расправало 

Број на предлог-закони кои се 

донесени 

Број на предлог-закони 

воведени од 

опозиционите 

партии/пратеници 

Вкупен број на 

помошен 

персонал кој 

работи во 

Парламентот 

  2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавств

о  или 

последно 

законодавств

о  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

 

Сеимас 

(Литванија) 

     869143 вкл. 

660 закони 

178 

резолуции 

31 други 
правни акти 

 397144 

вклучувајќи 
245 закони 

137 резолуции 

15 други 
правни акти 

   504 

Малта       17 (во 2006 

год.) 

76145 15 (во 2006 

год.) 

69146  3147  

Полска 31,5%  735  33 од 
комитети на 

Сејмот 

177 од 
пратенички 

групи 

92 (во 2006 
г.: 206) 

1264 178 894  51 1182 

 

                                                      
143

 Бројки за втората седница на тековното законодавно тело (2005/03/10 – 2005/07/07) и трета седница (2005/09/10 – 2005/12/23). Датумите на првата седница: 

2004/11/15 – 2005/01/20). 
144

 Бројки за втората седница (2005/03/10 – 2005/07/07) и трета седница (2005/09/10 – 2005/12/23). Датуми на првата седница: 2004/11/15 – 2005/01/20). 
145

 Од мај 2003 година до денес. 
146

 Од мај 2003 година до денес. 
147

 Од мај 2003 година до денес. 
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Држава % од предлог- 

закони 

воведени од 

Парламентот  

Број на изгласани 

предлог-закони кои се 

поднесени од Владата 

Број на 

парламентарни 

предлог-закони 

Број на предлог-закони за кои 

се расправало 

Број на предлог-закони кои се 

донесени 

Број на предлог-закони 

воведени од 

опозиционите 

партии/пратеници 

Вкупен број на 

помошен 

персонал кој 

работи во 

Парламентот 

  2005 актуелно 

законодавств

о  или 

последно 

законодавств

о148  

2005 актуелно 

законодавств

о  или 

последно 

законодавств

о  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

2005 актуелно 

законодавство  

или последно 

законодавство  

 

Националниот 

совет на 

Република 

Словачка 

14% 116 458 (83 %) 27 92 (17 %) 262  143 550   509 работни 
места 

(Канцеларија на 

Националниот 
совет на РС), од 

кои  

- 170 државни 
службеници  

- 339 други 

Словенија  6%  565149  97  602  679150  26 364 

                                                      
148

 Република Словачка: 2000 -2006; Полска: 2001-2005; Унгарија : 2002-2006; Република Чешка: 2002-2006. 
149

 200 – 2004. 
150

 Бројот на усвоени закони го надминува бројот на нацрт-закони бидејќи Националното собраните усвои закони кои веќе беа предложени во претходниот 

мандат. 
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Во последно време, поголемиот дел од работата на парламентите на нови земји-членки е 

посветена на спроведувањето на законодавството на Европската унија, а во овој однос, нивната 

ефикасност е значителна. 

Меѓутоа, квалитетот на преземената работа во толку краток притисок и под таков интензивен 

притисок се става под знак прашалник. Во многу нови земји-членки, домашните работи речиси 

беа оставени на страна, а сега е потребен период на одразување и преглед. Во голем број нови 

земји-членки, службениците лица и претставниците на бизнисите и НВО ја потенцираа 

потребата парламентите да го намалат темпото и да се концентрираат повеќе на квалитетот, 

наместо квантитетот.  

Извештаи и јавни истраги 

Парламентарните комитети имаат право да ги поканат членовите на кабинетот на нивните 

состаноци и да побараат од нив објаснувања, извештаи и неопходни документи; воопшто не се 

обврзани да присуствуваат на состаноците на комитетите, да дадат дополнителни објаснувања 

и извештаи и да приложат документи. 

За предлог-законите се дискутира во рамките на комитетите во првите фази на процесот на 

донесување на законодавни акти, во повеќето држави, освен во Малта каде што дебатите за 

деловите од предлог-законот се одржуваат на пленарни сесии врз основа на забелешките 

дадени од релевантниот комитет. Иако надлежностите на парламентарните комитети варираат 

од една нова земји-членка до друга, комитетите вообичаено имаат право целосно да го 

разгледаат поднесениот предлог-закон.  

Во Литванија, делокругот и важноста на парламентарните комитети се зголеми значително по 

усвојувањето на Статутот на Парламентот во 1999 година
151

.  

Во сите нови земји-членки, комитетите може да побараат од членовите на Владата или 

администрацијата да достават повеќе информации. Покрај тоа, кога се одржуваат расправи во 

фазата на комитети вообичаено се потребни консултации со голем дијапазон на заинтересирани 

страни, вклучувајќи претставници од граѓанското општество и експерти.  

Во повеќето нови земји-членки, Парламентот и парламентарните комитети имаат право да 

поднесат до премиерот или до поединечните министри, прашања и барања за дополнителни 

документи за кои министерот е надлежен (Кипар, Република Чешка, Летонија, Малта, 

Полска, Република Словачка и Словенија).  

Посебна карактеристика на процесот на донесување законодавни акти во Кипар и Летонија е 

состои од фактот што, не само министрите, туку и функционерите се повикуваат пред 

комитетите на Парламентот и се обврзани да ги образложат одлуките во однос на политиката.   

Во Кипар, Република Чешка (Сенат), Летонија, Литванија и Полска, комитетите, дури и 

Парламентот може да ги повика не само претставниците од Владата, туку и сите 

заинтересирани страни да го претстават своето мислење. Меѓутоа, постапките за организирање 

на јавни расправи ретко се фиксни, ниту се користат систематски.   

Во Литванија, по донесувањето на Статутот на Парламентот
152

 за 1999 година, засегнатиот 

комитет го испраќа предлог-законот до сите заинтересирани државни институции, и доколку е 

потребно, на јавните организации, локалните самоуправи, политичките партии и организации. 

Периодот дозволен за консултација е подолг отколку рокот дозволен за консултации на 

Владата. Меѓутоа, се чини дека не постои фиксно правило во однос на ова прашање. 

Во Летонија, НВО можат да присуствуваат на пленарни седници и состаноци на 

парламентарни комитети. Меѓутоа, НВО само со спорадичен интерес во поединечен 

законодавен акт се сретнуваат со проблеми за пристап, како што е неможноста да се обезбеди 
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дозвола за влез во зградата на Парламентот. Покрај тоа, Парламентот, само во ретки случаи, 

има одржано расправи со цел да се побараат мислењата од НВО заедницата.  

Во Полска, јавна расправа може да се одржи во однос на предлог-закон, под услов 

резолуцијата со која се упатува предлог-законот за разгледување да е изгласана од комитетот.  

Ограничен капацитет за независна истрага  

Во повеќето нови земји-членки, капацитетот на парламентите за спроведување на независна 

истрага е ограничен. Во Унгарија, Парламентот не спроведува јавни истраги. Во некои нови 

земји-членки, пр., Република Чешка (Комора на пратеници), Естонија, Летонија, Литванија 

и Словенија, избираат истражни комитетите или Парламентот може да назначи истражни 

комитети.  

Во Литванија, за решавање на краткорочни или ограничени задачи, Сеимас може да формира 

постојани комисии за испитување на специјални проблеми или да формира ад хок истражни, 

контролни, ревизорски, подготвителни, уредувачки или други комисии за испитување или 

подготвување, или исполнување, на други мисии на Сеимас. Во пракса, се чини дека постои 

одредено удвојување помеѓу парламентарните комитети и комисии.   

Во Словенија, Државното собрание може да побара истраги во однос на прашања од јавна 

важност кога тоа ќе го побараат пратениците на Државното собрание или кога тоа ќе го побара 

Државниот совет. За ова цел, тоа назначува комисија која, за целите на истрагите и 

испитувањата, има надлежности кои се споредливи со надлежностите на судија. Државното 

собрание има спроведено неколку парламентарни ад хок истраги, вклучувајќи една 

неодамнешна истрага за спојување на трговски друштва.  

Општо земено, до парламентите се обраќаат различни тела кои спроведуваат истраги во 

рамките на своето поле на надлежност и коишто подготвуваат извештаи. На пример, во 

Унгарија, Канцеларијата за државна ревизија
153

 и Унгарскиот комитет за атомска енергија, 

годишно поднесуваат извештај до Парламентот. 
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6. СПРОВЕДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ 

Овој дел се однесува на спроведувањето и усогласувањето во однос на Законот за 

интелектуална сопственост и Законот за заштита на животната средина. 

Спроведувањето и почитувањето се централни сегменти за ефективно регулаторно управување.  

Би била потребна сеопфатна студија за да се испита степенот до кој сите законодавни акти во 

новите земји-членки биле спроведени или почитувани. Две области на правото (Законот за 

животна средина и Законот за интелектуална сопственост) се избрани како показатели на некои 

општи трендови. Областите се избрани во однос на нивната важност за новите земји-членки и 

нивните економии и бидејќи нивното функционирање опфаќа административни, граѓански и 

кривични механизми за спроведување и усогласување.  

Во рамките на сите нови земји-членки се увиде дека ефективното спроведување зависи од 

воспоставување на соодветни структури за негово остварување и утврдување на соодветни 

поттици  за остварување усогласеност.  

Испитувањето имаше за цел да воспостави, во поглед на Законот за животна средина и Законот 

за интелектуална сопственост: 

 Кои се општите пристапи, или филозофии, кон спроведувањето и усогласувањето, 

 Дали воспоставените политики за спроведување и усогласување со законските акти во 

овие полиња биле адекватно финансирани? 

 Дали имало некои тенденции кон повисоки степени на спроведување и усогласување? 

 Кои постапки биле во сила за да им се даде можност на граѓаните да поднесат жалба 

против управните или судските одлуки? 

Општиот пристап, или филозофија, кон спроведувањето и усогласувањето 

Во сите нови земји-членки, наведената филозофија беше нулта толеранција. Во ниедна држава 

воопшто не се споменува филозофија заснована на ризик, пропорционален модел на 

регулирање. Во однос на ограничените средства во сите нови земји-членки, квалитетот на 

спроведувањето и вниманието на техниките за усогласување варираат, без очигледни шеми, во 

рамките на сите нови земји-членки. 

Одреден број држави имаат развиено административи казни.  

Административни казни 

Административна казна произлегува кога службеник за спроведување на законот, во текот на 

инспекцијата, идентификува повреда на законот. Тој, или таа, може да побара повредата да 

биде поправена во определен рок или да се плати парична казна на самото место. Во некои 

случаи, повредата може да биде поправена со ангажирање на трето лице за работа, а трошоците 

за извршената работа да ги сноси лицето кое ја извршило повредата.  

Во Естонија, на пример, има тенденција за претпочитање на административни лекови наместо 

казнени санкции, особено по подобрените постапки воведени во Законот за заменско 

извршување и плаќање казна.   

Административна казна во согласност со тој закон може да биде применета доколку некое 

барање од административен орган не било испочитувано во рокот даден во рамките на 

известувањето за предупредување. Службениците во Естонија ги сметаат административните 

казни за поефикасни од казнените санкции при обезбедување на усогласеност во поглед на 

Законите за заштита на животната средина. Сличен пристап е прифатен и во Република Чешка 

и Словенија, според службениците во овие нови земји-членки. Административните казни се 

користат и во Кипар. 

Службениците во овие нови земји-членки се согласуваат дека овој пристап е понапорен, во 

поглед на време и енергија, а носи и поголема опасност за подложност на корупција. Меѓутоа, 
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службениците кои беа интервјуирани беа на мислење дека обврзувањето на луѓето кои ги 

повредиле законите да преземаат мерки за отстранување на проблемите е, на крајот на 

краиштата, поефикасен метод во споредба со кривично гонење, при што исходите можат да 

бидат неизвесни.  

Документирањето на успехот на спроведувањето и усогласувањето варира од една нова земја-

членка до друга. Во некои држави, информациите во оваа област се потранспарентни од други.  

Во Малта, со извештаите објавени од Органот за животна средина и планирање на Малта 

(МЕПА) се утврдени приоритети за годините што следат. На пример, Секторот за жалби за 

спроведување и усогласувањето (ECCS)
154

 дава приоритет на отстранување на голем број знаци 

и рекламни паноа кои се поставени без дозвола и биле непријатни на изглед. Приоритет е даден 

и за чистење или отстранување на отпади, и стотици тони ѓубре и отпадни материјали се 

дадени во објекти за рециклирање.  

Во Полска, на пример, Главниот инспектор за Заштита на животната средина објавува годишен 

извештај наречен „Општи насоки на активностите на Инспекцијата за заштита на животната 

средина―. Во извештајот се утврдуваат приоритетите за активностите за спроведување, на пр., 

инспекции на деловни дејности или различни видови законодавни акти кои се приоритизираат 

за инспекции. Врз основа на овој извештај, секој Инспекторат за заштита на животната средина 

на Војводство подготвува детален годишен план за спроведување. Слични информации се 

достапни (но необјавени) во Словенија, а Инспекторатот за животна средина и просторно 

планирање има годишен план со кој се приоритизираат областите за насочен надзор и 

спроведување на одреден законодавен акт. 

Дали важечките политики за спроведување и усогласување на законодавството за 

животна средина или дали правата на интелектуална сопственост се соодветно 

финансирани и дали имаат доволно ресурси? 

Сите нови земји-членки укажаа дека имаат тешкотии во обезбедувањето доволно ресурси за 

справување со сите прекршоци. Особени тешкотии се забележани во Кипар и Словенија. Во 

Кипар, службениците во Министерството за животна средина укажаа дека се вложени 

значителни напори и ресурси во вградување на acquis communautaire  во законодавството на 

Кипар, при што воопшто не останале, или останеле многу малку човечки и финансиски 

ресурси за инспекции и спроведување
155

.  

Во Литванија, статистичките податоци за бројот на инспектори не овозможуваат да се осознае 

целата слика за капацитет на администрацијата за спроведување на целосното законодавство. 

Меѓутоа, забелешките од службеници од областа на законите за животна средина укажаа дека 

ќе биде потребно извесно градење на капацитетите за да се доведе бројот на инспектори до 

целосниот фонд. 

Меѓутоа, повеќето од негативните последици од повредите на Законот за интелектуална 

сопственост се идентификувани од трговските тела чии интереси трпат директни последици од 

повредите. Овие тела често имаат доволно ресурси да покренат граѓански спорови. Во некој 

вид мерки, како што се акции против повреда на авторските права, лицата кои не се во добра 

положба да започнат спор можат да добијат полза од ангажман на наплатни друштва, кои се во 

подобра положба да преземаат мерки во име на нивните членови.  
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 Видете Огран за животна средина и просторно планирање (2005), Годишен извештај, стр. 36 
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 Во Кипар, Регистарот на друштва исто така има надлежности за спроведување на интелектуалната 

сопственост, но канцеларијата нема капацитет да развие своја база на податоци за процена на 
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Дали има некои тенденции кон повисоки степени на спроведување или усогласување? 

Сите нови земји-членки укажаа на подобрување на спроведувањето. Извештаите од органите за 

заштита на животната средина даваат некои податоци, но тешко може да се направат споредби, 

бидејќи податоците се собираат поради различни причини во различни нови земји-членки.  

Изведбата на спроведувањето може да се разликува во рамките на една нова земја-членка, во 

зависност од засегнатиот сектор, а тоа можеби се должи на фактот што механизмите за 

спроведување вообичаено не се стандардизирани во рамките на нова земја-членка.  

Во Република Чешка, извештај подготвен од Министерството за внатрешни работи, со кој се 

разгледуваа сите инспекциски аранжмани за широк дијапазон на закони, идентификувани 

недостатоци на законодавството за инспекција, вклучувајќи механизми кои се преклопуваат и 

недоследности во употребената терминологија. Во овој момент, неколку стотици закони ги 

уредуваат инспекциските постапки извршени од органите на јавната администрација.  

Министерството за внатрешни работи започна проект за поедноставување и унифицирање на 

системот на контрола во Република Чешка и за зголемување на транспарентноста за општата 

јавност. Ова треба да биде остварено преку усвојување на уникатна регулатива која треба да ги 

замени сите постојни прописи. Министерството за внатрешни работи подготвува значителен 

предлог за горенаведениот закон и плановите да се поднесе до Владата во април 2007 година. 

Во Литванија, забелешките од извори од индустријата укажуваат на тешкотии при 

толкувањето на некои прописи кои се однесуваат на животната средина.  

Во Малта, секое министерство или тело за спроведување закон  може да има свој механизам за 

обезбедување на усогласување на законите. Ова можеби автоматски не е штетно за нивото на 

спроведување, меѓутоа, може да придонесе за неговото намалување.   

Слабото спроведување може да биде поврзано и со фактот што органите за спроведување на 

законите немаат доволно, или пак имаат несоодветни надлежности. Ситуацијата варира во овој 

поглед од една нова земја-членка до друга.  

Препреките за спроведувањето можат да бидат резултат од самиот закон или начинот како е 

применет и толкуван. Во Кипар, толкувањето од судството на правила за товар на докажување, 

како на пример за сопственост на авторски права, го отежнува применувањето на правните 

постапки против прекршителите. 

Годишни извештаи 

Документирањето на успехот на спроведувањето и усогласувањето варира од една нова земја-

членка до друга.   

Во Малта, Органот за животна средина и планирање известува дека Секторот за жалби за 

спроведување и усогласувањето (ECCS)
156

 обработи 3705 поплаки во периодот опфатен со 

извештајот од 2005 година. Од овие поплаки, се одговорило на 3524, а од овие 391 случаи биле 

решени без дејство на спроведување. ECCS ги следеше градежните активности што значи дека 

на повредите може да се делува во фазата на изградба на градежните проекти. Во мал број 

случаи, потребно беше да се покренат судски постапки, но во најголем дел од случаите, 

доволна беше посета од ECCS за да се средат проблемите.   

Во Полска, годишниот извештај на Главниот инспектор за животна средина дава некои 

информации за спроведувањето, вклучувајќи го бројот на друштва контролирани во текот на 

една година, бројот на инспекции и бројот на донесени одлуки за одложување на работите на 

инсталација, поради тоа што инсталацијата го повредувала Законот за животна средина. 
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Листи за набљудување 

Една дефинитивна објективна мерка за подобрување може да се види од Канцеларијата за 

трговските претставници на Соединетите Држави. Таа објавува годишен извештај за 

усогласеност на интелектуалната сопственост, кој содржи и Листа за набљудување. Има и 

втора листа за набљудување на државите кои не обезбедуваат соодветно ниво на заштита на 

правата за интелектуална сопственост или спроведување на соодветниот закон, или пристап на 

пазарот за лицата кои сметаат на заштита на интелектуалната сопственост
157

. Република 

Словачка беше отстранета од оваа листа во 2005 година. 

Меѓутоа, некои нови земји-членки сè уште се наоѓаат на листата. Унгарија остана на листата 

за набљудување во 2006 година, и покрај признанието од органите во САД за неодамнешното 

донесување закони и прописи за заштита на интелектуалната сопственост. Во последниве 

неколку години, во Унгарија несомнено има напредок во ова поле. Унгарија беше поместена 

од Приоритетната листа за набљудување во Обичната листа за набљудување. Во Унгарија се 

преземени позитивни мерки за осовременување на Законот за авторски права, но слабото 

спроведување на овие закони, одложувањата во започнување судски процеси, ниските казни, 

слабите пресуди и слабата гранична контрола остануваат извор за загриженост признаен од 

властите во Унгарија.  

Летонија остана на Листата за набљудување за 2006 година и покрај фактот што е подобрено 

спроведувањето, меѓу другите работи, со подобрување на координацијата помеѓу 

министерствата и органите за спроведување. Има и зголемување во бројот на обвинителни 

акти, но ниските парични и затворски казни не делуваат како задоволителен метод на 

спречување на повредите. Граничните контроли остануваат слаби, а Интернет-пиратеријата 

останува проблем. 

Литванија исто остана на листата за 2006 година. Оваа држава ја подобри својата законодавна 

рамка за заштита на правата на интелектуална сопственост и за борба против софтверска 

пиратерија. Меѓутоа, пиратеријата на оптичките медиуми останува на високи нивоа.    

Полска исто така се соочува со предизвици од сè поголемата софтверска пиратерија. Останува 

на листата на набљудување за 2006 година. Во 2005 година беа извршени поголем број рации 

со цел запленување на пиратски софтвер, но прогласувањето на ниски парични казни и кратки 

затворски казни од страна на судовите, се чини не предизвикале доволно превенција за 

понатамошни повреди.  

Жалбени постапки 

Спроведувањето може да биде одложено поради долга жалбена постапка. Во сите нови земји-

членки се применуваат жалбени постапки, но во ниедна држава не е направен напор за 

овозможување на забрзани жалбени постапки во случаи на исклучителен јавен интерес.  

Одложувањата поради судските процеси во некои држави, особено во Малта, Република 

Словачка и Словенија, треба да бидат разгледани со цел зголемување на капацитетот и 

правната заштита за да се увиди дали можат да се донесат подобрувања со пооптимизирани 

процеси. 

Одлуките донесени од јавните органи во полето на Законот за животна средина можат да бидат 

оспорени во сите нови земји-членки. Во многу нови земји-членки, вклучувајќи ги Република 

Чешка, Малта, Полска и Словенија, физичките лица можат да побараат од релевантниот 

орган да ја разгледа оспорената одлука пред започнување на жалбена постапка пред суд.   
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 Овие извештаи се подготвени согласно Оддел 182 од Законот за тргување од 1974 година (САД) со 
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Во Полска, одлуките поврзани со правата на интелектуална сопственост можат да бидат 

обжалени или пред управен суд или пред граѓански суд.  Законот за интелектуална сопственост 

од 2000 година предвидува право на дејство во управен суд, каде што може да се поднесе жалба 

против одлука на Бирото за патенти пред Регионалниот управен суд.  Покрај тоа, освен правата 

предвидени во Законот за авторски права и Законот за интелектуална сопственост, на 

оштетеното лице му се овозможува право да поднесе барање за заштита на граѓанските права 

предвидени со Законот за заштита на граѓанските права.  

Некои нови земји-членки именувале специјални тела или постапки за обжалување на одлуки 

поврзани со правата на интелектуална сопственост. Во Република Словачка, во случај кога 

може да биде оспорена одлука на Бирото за индустриска сопственост, по двофазна постапка.  

Во првата фаза, приговорите иницирани од трети лица против признавањето на трговска марка 

се проценуваат и решаваат од страна на Бирото. Во втората фаза, третите страни кои 

приговараат на одлуката можат да поднесат жалба пред Одделот за жалби и поплаки на Бирото. 

Крајната одлука се потпишува од раководителот на Бирото по одлука на независен комитет кој 

се состои од 5 члена (3 од академски кругови и 2 од Одделот за жалби и поплаки на Бирото).  

Вонсудски мерки за обесштетување  

Сите нови земји-членки имаат воспоставено вонсудски мерки за обесштетување, вклучувајќи 

воведување на Народен правобранител и основање тела одговорни за барањата на 

потрошувачите.  

Народните правобранители се воведени во сите нови земји-членки  и вообичаено имаат слични 

одговорности. Во Кипар, на пример, граѓаните можат да оспорат управни одлуки по пат на 

поднесување жалба до канцеларијата на Народниот правобранител. Покрај тоа, механизмите за 

решавање на спорови, вклучувајќи ги СОЛВИТ центрите и механизмите за арбитража се 

воспоставени во некои нови земји-членки. 

Во Малта, потрошувачите имаат опција да посетат Форум за потрошувачи или Трибунал за 

барања на потрошувачи за купувања извршени од потрошувачите до вредност од 1500 лири. За 

спроведувањето има многу малку информации. Меѓутоа, анкетата извршена од Советот на 

потрошувачи откри дека не се применуваат голем дел од одлуките донесени од Трибуналот за 

барањата на потрошувачите. Исто така во Малта, развиен е механизам за задолжителна 

арбитража за барања на доверители до 5000 лири, што резултира со важно намалување на 

бројот на предмети пред судовите. Од август 2005 година, 500 барања се извршени по ваква 

постапка.   

Во Република Словачка, Законот за медијација е донесен во септември 2004 година. По 

измените во 2004 година на Законот за стечај, воведен е значителен степен на флексибилност 

на стечајните постапки.  

Во Словенија, со Националната реформска програма од 2005 година се идентификува 

потребата за подобрување на функционирањето на судскиот систем. Предложените мерки 

вклучуваат: поедноставување на постапките, компјутеризација на судовите и реорганизација на 

управувањето со судовите. 
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7. ЗАКЛУЧОЦИ  

Општо 

Прегледаните нови земји-членки во текот на оваа студија се, во географска смисла, мошне 

разновидна група држави. Тие се движат од мали острови во Средоземното море до држави кои 

неодамна преминале од централни плански структури во економии на слободен пазар. Сите го 

усвоија acquis communautaire за неверојатно краток рок и многу од нив спроведоа забрзани и 

далекосежни промени во нивните системи на управување. Сега кога се членки на ЕУ, сите се 

соочуваат, во различни степени, со предизвикот за обезбедување дека законите кои се усвоени 

како дел од пристапниот процес се спроведуваат и почитуваат и дека идните измени и 

дополнувања на acquis communautaire ќе се усвојат и спроведат навремено.   

Многу нови земји-членки се соочуваат со итни домашни проблеми, од кои некои од нив се 

надвор од надлежностите на Европската унија. Овие проблеми вклучуваат: балансирање на 

очекувањата од државната поддршка политиките за социјално осигурување и пензија во 

споредба со грубата реалност од нивното финансирање од даночни средства, одржување на 

конкурентноста, справување со предизвиците на невработеност и иселување на талентите и 

решавање на правата на малцинствата.  

Што се однесување до регулаторното управување, сите нови земји-членки имаат транспарентни 

и ефикасни системи за планирање на извршувањето на опциите за политиката, за изработка на 

политиките и нивно спроведување во законодавството. Сите имаат политики за унапредување 

на подобро регулирање, од кои некои имаат експлицитна политики за подобро регулирање 

(Република Чешка, Малта и Полска), додека другите имаат имплицитна политика за подобро 

регулирање. 

Политичка поддршка претставува критичен фактор за успехот на развојот и спроведувањето на 

подобрените пракси за управување, како што е усвојување на политика за подобро регулирање. 

Во некои нови земји-членки (Кипар, Малта, Полска, Словенија), политичката поддршка 

беше јасно видлива во форма на учество од министрите на конференции за подобро 

регулирање, кои зборуваа со знаење за темата. Меѓутоа, во други нови земји-членки, 

политичката поддршка не беше толку опиплива, иако во сите стратешки планови и политички 

документи се споменуваат прашањата поврзани со подобро регулирање на еден или друг начин.  

Овие упатувања треба да бидат прифатени со внимание, бидејќи голем дел од овие документи 

ги посочуваат идеалите и амбициите повеќе отколку што ги утврдуваат реалните и 

остварливите цели.  

Секој развој на одредена политика во државите кои претходно биле под комунистичко влијание 

мора да заземе место покрај голем број други итни политички прашања. Во периодот до, и 

веднаш по европската интеграција, сè што било поврзано со пристапувањето било со одредени 

приоритети и забрзано. Во периодот после пристапување, воопшто не е сигурно дека тоа ќе 

продолжи.  

Капацитет за регулаторно управување 

Во најголемиот дел од случаите, во новите земји-членки се чувствува дека регулаторното 

управување функционира прилично добро, а софистицираното и апстрактно дотерување преку 

развој на подобро регулирање не би било прашање кое ќе го привлече вниманието на гласачите 

или одржливиот политички интерес. Поради тоа, предизвик е да се задржи интересот за оваа 

тема. Намалувањето на бирократијата и намалувањето на административното оптоварување се 

прашања кои мора да добијат внимание, поради нивната очигледна симболична вредност. 

Меѓутоа, овие прашања конкурираат со разновидни други предизвици и задолжително ќе биде 

потребно да се вложат и пари и време. Аргументот дека политиката за подобро регулирање е 

инвестиција во инфраструктурата на управувањето бара вешто застапување и степен на 

политичка визија која не е видлива во повеќето нови земји-членки. 

Најголемиот предизвик за градењето на капацитет со којшто се соочуваат сите нови земји-

членки во изработката и одржувањето на политиките за подобрување на управувањето е или да 
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се задржат постојните функционери или да се развијат структури коишто овозможуваат 

континуитет. Во сите нови земји-членки, пламенот за подобрување на регулаторното 

управување се одржува од страна на мал број високи просветители. Доколку овие лица добијат 

унапредување, или си заминат од функцијата, ќе биде предизвик да се назначат други 

функционери кои треба да ги спроведат реформите кои се развиваа во текот на прегледов.   

Контрола на квалитет 

Сите нови земји-членки имаат воведено пракси за регулаторно управување за да се обезбеди 

квалитетот на нивните закони и прописи пред да се поднесат до Владата за одобрение и пред 

Парламентот за донесување. Меѓутоа, има тенденција овие практики да се фокусирани 

исклучиво на тоа дали законот ги остварил релевантните политички цели и техничките, правни 

прашања, како што е сообразноста со Уставот, усогласеноста со општите начела на правото и 

со меѓународните обврски. Ова се важни цели, меѓутоа, повеќето нови земји-членки го 

запоставуваат воведувањето на преглед од аспект на тоа дали предложените закони и прописи 

се сообразни со начелата за подобро регулирање или дали употребените алатки (оцена на 

влијанието или консултација) се соодветно употребени. Некои нови земји-членки почнуваат да 

ги решаваат прашањата поврзани со обезбедување дека административните трошоци ќе се 

задржат на минимум.  

Употреба на алатки за подобро регулирање 

Во повеќето нови земји-членки, постојат закони кои обврзуваат на извршување оцена на 

влијанието. Меѓутоа, повеќето од овие закон се изгласани без воведување на неопходните 

вештини и или структури за поддршка и, до скоро, немало вистинска заложба кон нивното 

функционирање. Како последица, постојат формални механизми, но тие најчесто се 

игнорирани. Одреден број нови земји-членки (Република Чешка, Литванија, Полска, 

Република Словачка и Словенија) се свесни за овој проблем и се справуваат со него. 

Влегување во сила 

Сите нови земји-членки имаат ефективни и потполно функционални демократски институции и 

многу од нив имаат доволни средства. Меѓутоа, во повеќето нови земји-членки, законодавната 

власт е доминирана од извршната власт. Меѓутоа, во неколку (Република Чешка, Унгарија, 

Полска и Република Словачка), Парламентот игра динамична, иако не секогаш ефективна, 

улога во изработката на закони и предложување измени и дополнувања. 

Спроведување и усогласување 

Спроведувањето и усогласувањето не е област којашто добила многу внимание во поглед на 

студии на регулаторна реформа или како дел од иницијативите за подобро регулирање. Покрај 

тоа што даваат општ преглед на спроведувањето и усогласувањето во овие области во новите 

земји-членки, оцените отворија и некои фундаментални прашања кои би можеле корисно да се 

анализираат во ЕУ како целина: 

 Дали филозофијата на спроведување и усогласување треба да биде нулта толеранција, 

т.е. секоја повреда, колку и да е тривијална, да биде казнета или дали казнените 

системи треба да биде повеќе усогласени со пропорционален модел на уредување 

заснован на ризик? 

 Дали управните санкции се поефикасни од казнените санкции и во кои околности се 

поефективни? 

 Кои се најефективните санкции за одреден вид повреда? 

 Кои се најдобрите поттици за да се обезбедат зголемени нивоа на усогласеност? 

 Дали владите во ЕУ треба да собираат статистичките податоци за прашањата поврзани 

со усогласувањето и спроведувањето на начин кој би помогнал при вршење споредби 

помеѓу земјите-членки на ЕУ? 
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Препораки кои се однесуваат на сите нови земји-членки 

1. Треба да се развие политичка поддршка за одржување на политика за подобро 

регулирање  

Политичката поддршка е неопходна за развојот на капацитетите за подобро регулирање за да се 

утврдат стратешките цели за остварување на добро управување со подобро уредување.  

Политичката поддршка треба да биде многу поконкретна од само неколку внимателно 

формулирани фрази во политички манифести или национални планови. Мора да биде 

вистинска и да се заснова на лична заложба на виша политичка фигура за подобрување на 

раководењето со што ќе се осигура дека управувањето на општествата и економиите и 

заштитата на животната средина ќе се преземе на начин кој е пропорционален со доживеаните 

проблеми, таа треба да биде транспарентна и да се справува со прашањата без да има 

неочекувани последици. Одделенијата за подобро регулирање може да го помогнат во овој 

процес преку одржување семинари и поттикнување дебата за прашањата за подобро 

регулирање. 

2. Политика за постигнување на подобро регулирање најдобро функционира кога има 

соодветни и финансирани концепции за нејзина поддршка и одржување 

Треба да се воведат соодветни институционални концепции за проверка дали квалитетот на 

процесот на креирање политики и изработка на закони е тестиран според група утврдени 

објективни начела наменети и одредени за подобрување на регулаторното управување. Во сите 

нови земји-членки, законодавството строго се разгледува од гледна точка на законитоста, 

уставноста и усогласеноста со општите начела на правото и усогласеноста со меѓународните 

обврски. Овие се важни услови, но не се доволни за да ја нагласат комплексноста на 

проблемите кои се јавуваат во современиот свет. Потребен е мултидисциплинарен пристап за 

потврда дека изборите на политиките соодветно се извршени и се отсликани во законодавните 

инструменти кои го исполнуваат тестот за ефикасност, како и традиционалниот тест на 

законска ефективност.  

3. Капацитетите за регулаторно управување може да се развијат преку ефикасна 

употреба на алатките за подобро регулирање 

Алатките за подобро регулирање треба да се користат во многу аспекти на пропорционален 

начин од страна на сите засегнати институции (извршна и законодавна власт и независните 

регулатори). Прашањето на пропорционалност е од особено значење во однос на оцената на 

влијанието. Сите нови земји-членки имаат донесено закони коишто ја наложуваат примената на 

оцена на влијанието за сите политички предлози.  

Постои веројатност истите да бидат успешни доколку се користат целосни оцени на влијанието 

за големи политички предлози преку примена на квантитативни техники и обучени 

економисти, вклучувајќи значителни влијанија. За помали влијанија потребни се обучени 

функционери во однос на она што е вклучено и кои се веројатните трошоци за конкретна 

понуда. 

Практиките за советување треба да се развијат за да се овозможи вклучување на колективното 

знаење на општеството во развојот на новите закони. 

Може да се спроведе мерење на административните трошоци, но тоа не треба да биде 

одвраќање од пошироките цели за донесување законодавство на што е можно поедноставен и 

полесен начин за да биде што е можно повеќе усогласено со минималните оптоварувања и 

удвоените напори. 

Примената на овие алатки треба да го олесни развојот на мултидисциплинарен пристап за 

процесот на креирање политики и треба да го оттргне бавниот развиток од монополистичката 

контрола од страна на адвокатите на прегледот на квалитет на законодавството наспроти 

развојот на законодавството кое не е само законски ефикасно, туку и делотворно. 
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4. Извршната и законодавната власт мора да соработува на конструктивен начин 

за да се овозможи разумно раководење 

Извршната и законодавната власт мора да соработуваат на конструктивен начин за да се 

овозможи разумно раководење. Законодавната власт во Унгарија, Полска, Република Чешка и 

Република Словачка се стреми да донесе законодавни предлози и да поднесе предлог-измени на 

законодавните акти во кои не се опфаќаат долгорочните проблеми. Додека овие се прашања 

само за засегнатите нови земји-членки, сепак е важно да се привлече вниманието за потребата 

од ваква соработка. 

5. Поголемо внимание треба да се посвети на спроведувањето и усогласувањето 

Значајни развојни моменти се случуваат во Европската унија во однос на мерењето на 

административните трошоци, поедноставувањето и процената на влијанието. Сепак, следниот 

предизвик за Европската унија ќе биде обезбедувањето на постојана примена на Европското 

право насекаде во ЕУ. Новите земји-членки кои неодамна го усвоија acquis communautaire 

(правото на Европската унија), сега се соочуваат со предизвикот за ефикасно спроведување. 

Начинот на кој овие нови земји-членки се справуваат со предизвикот може да даде инспирација 

и упатство за земјите кои се приклучиле на Европската унија пред 1 мај 2004 година, како и 

оние кои понатаму ќе се приклучуваат.  
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АНЕКС 1: ПОИМНИК НА ТЕРМИНИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ОЦЕНА НА 

РЕГУЛАТОРНИТЕ КАПАЦИТЕТИ 

„acquis“ (или acquis communautaire) значи целокупното законодавство акумулирано во 

Европската унија до сега. Кога се користи во смисла на проширување и пристапување на нови 

земји-членки во Унијата, изразот се однесува на севкупниот корпус на правото на Заедницата 

што треба да го прифатат новите земји-членки, вклучувајќи ги: 

 Договорите; 

 Одлуките донесени од страна на Институциите на ЕУ во согласност со Договорите; 

 Прецедентното право на Судот на правдата. 

„Административно оптоварување од прописите“ се трошоците вклучени во стекнувањето, 

читањето и согледувањето на прописите, развојни стратегии за усогласување и почитување на 

мандатните барања за поднесување извештај, вклучувајќи прибирање, обработка, пријавување 

и складирање податоци, но не и капиталните трошоци од мерките преземени за усогласување 

со прописите, ниту пак трошоците на јавниот сектор за примена на прописите.  

„Административни трошоци“ во рамките на институциите во ЕУ се трошоците настанати од 

страна на претпријатијата, волонтерскиот сектор, јавните власти и граѓаните во исполнувањето 

на обврските за обезбедување информации за нивната активност или производство, и за јавните 

органи и за физичките лица. Информациите треба да се толкуваат во широка смисла, т.е. 

вклучувајќи ги трошоците за означувањето, известувањето, следењето и процената потребни за 

обезбедување информации и регистрација. Тие се потсистем на трошоците за усогласување кои 

произлегуваат од генеричките барања на законодавството кое исто така опфаќа суштински 

трошоци од еднократните инвестиции во нови производствени процеси, обука или зголемено 

натрупување на трошоци за суровини и работна сила (со исклучок на административната). 

„Административни трошоци за усогласување“ го има истото значење како 

административното оптоварување од прописите. 

„Советодавни групи“ се избрани експерти или заинтересирани страни (на пр. социјални 

партнери, еколошки групи) кои се здружуваат за да формираат советодавен орган, или врз ад 

хок основа или врз правна основа. 

 „Алтернативни политички инструменти“ го има истото значење како регулаторни 

алтернативи. 

„Алтернатива на прописи“ се сите инструменти освен прописот по принципот „наредба и 

контрола― кои се користат за постигнување политички цели и вклучување политички 

инструменти како што се:  

 регулатива заснована на извршување; 

 процесна регулатива; 

 одредби за ослободување од обврски или отстапување; 

 корегулирање; 

 саморегулирање; 

 договорни аранжмани; 

 волонтерски договори; 

 дозволи за тргување; 

 даноци и субвенции; 

 осигурителни шеми или информативни кампањи. 
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„Основна одредница“ е минималната и почетната точка за споредба; во овој случај е 

минималниот систем на критериуми утврдени од страна на СИГМА во консултација со 

Европската комисија за целта на овој проект. 

„Подобро регулирање, регулаторно управување, подобро регулирање и поразумно 

регулирање“ се термини кои во голема мера се користат за извршување на концептот на 

тековната заложба за подобрување на процесот на формулација на политиката, изработка на 

законодавни акти и зголемување на севкупната ефикасност и доследноста на регулирањето. 

Подобро регулирање е политика за подобрување на капацитетите за регулаторно управување 

со усвојување на мултидисциплинарен пристап за формулирање политика и изработка на 

прописи и примена на алатки како што е советувањето за оцена на влијание и поедноставување. 

Се применува за текот на нови прописи и системот постојни прописи. Тесно се поврзува со 

регулаторната реформа, но не ја пречекорува истата и се однесува на преформулирање на 

прописите со цел ефикасно да функционираат. Политиката за подобро регулирање е замислена 

како гаранција дека постојното и идното законодавство се од висок квалитет, т.е. дека се јасни, 

концизни и дека се користат само кога оптоварувањата се пропорционални со целите. 

„Потрошувач“ и „граѓанин“ често се користат и важно е да се забележи дека не може 

меѓусебно да се заменат. Поимот „потрошувач“ се однесува на лица кога учествуваат на 

пазарот и консумираат конкретни стоки и услуги. Исто така може да се однесува на трговски 

дејности често почетни потрошувачи во конкретни сектори. Концептот на поимот „граѓанин― е 

поширок и се однесува на врската помеѓу лицата и државата (без да се користи во некоја строга 

законска смисла за означување на националност). Постојат околности каде државата е 

производител или набавувач на конкретни стоки и услуги на граѓаните. Во овој контекст, 

граѓаните може да се сметаат како потрошувачи на државата
158

. 

Концептот на „подобро регулирање― исто така помага да се направи важната разлика помеѓу 

опсежна реформска агенда и дерегулација. Општоприфатен е фактот дека во некои случаи 

потрошувачот, инвеститорот и поширокиот јавен интерес може подобро да се применува со 

воведување на нови прописи и дека во други случаи може подобро да се применува со 

отстранување на прописот.  

Немаше почетни процени ниту за постојниот квалитет, ниту за квантитетот на регулирање или 

потребата од дерегулатива. Наспроти тоа, се предлага целта за подобро регулирање да не се 

постигнува само со барање за намалување на обемот на регулирањето туку и со примена на 

мерки кое се колку што е можно поедноставни и поотворени при постигнувањето на 

политичките цели.  

„Капацитет“ е способноста за ефективно, ефикасно и систематско  навремено извршување 

соодветни задачи. 

„Циркулирање на предлозите за забелешки“ е процесот со кој информациите за 

регулаторните предлози циркулираат до избрана група на експерти или заинтересирани страни 

за коментар. 

„Кодификација“ е систематското конципирање на законите во сила. 

„Прописи на принцип наредба и контрола“ се прописи кои го користат традиционалниот 

пристап на наметнување санкции, поточно парични казни или казна затвор или двете за 

непочитување на некоја обврска. 

„Корегулација“ е систем на заеднички регулаторни одговорности во кои некое индустриско 

здружение или професионална група ќе преземе некои регулаторни функции, како што е надзор 

и спроведување или утврдување на регулаторни стандарди. 
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„Политиката за подобро регулирање на ЕУ“ го опфаќа „Акциониот план за поедноставување 

и подобрување на регулаторната околина,―
159

 како дел од Белата книга за Европското 

раководење
160

 и Соопштението од март 2005 година „Подобро регулирање за раст и работни 

места во Европската унија
161

― и Соопштението до ноември 2006 година „Стратешки преглед 

на Подобро регулирање во Европската унија“
162

. 

„Раководење“ опфаќа правила, постапки и однесување кои влијаат врз начинот на кој се 

извршуваат надлежностите особено во однос на отвореноста, учеството, отчетноста, 

делотворноста и доследноста.― Поимот се користи во овој документ за посочување на 

раководењето на сите нивоа на власта: национална, локална и понекогаш на ниво на економски 

сектори. 

„Законодавство“ се донесените закони од страна на Парламентот. 

„Начела на подобро регулирање“ ги опфаќа начелата кои треба да се применат во 

донесувањето на прописите како што се нужноста, транспарентноста, пропорционалноста и 

пристапноста.   

„Капацитет за регулаторно управување“ значи капацитетот за управување преку 

формулирање на политика и спроведување на истата преку прописи. 

„Политика на регулаторно управување“ значи конкретна политика за регулаторно 

управување: т.е. политика која за своја цел го има подобрувањето на регулаторниот квалитет, а 

којашто е поттикната политички како и преку структури коишто се соодветно кадровски 

екипирани. 

„Регулатива“ значи секоја правна норма и опфаќа инструмент со кој владите ги утврдуваат 

условите за претпријатијата и граѓаните и ги опфаќа сите закони (примарни и секундарни), 

формални и неформални уредби, подредени правила, административни формалности и правила 

донесени од страна на невладини или саморегулаторни органи на кои владите им доделиле 

регулаторна моќ. 

„Регулатори“ значи секое лице во владините оддели и другите агенции одговорни за 

донесување и спроведување на прописот. 

„Регулаторна оцена на влијание (РИА)“ значи систематски процес на идентификација и 

утврдување на висината на економските, социјалните и еколошките влијанија за кои постои 

веројатност да се јават од усвојувањето на предложениот пропис или нерегулаторна политика 

која е во разгледување. Таа може да се заснова на анализа на добивките и трошоци, анализа на 

ефикасноста на трошоците, итн. 

Некоја пошироката дефиниција на РИА би направила разлика помеѓу ex ante РИА која се 

однесува на влијанијата на регулаторниот предлог и ex post РИА која се однесува на 

моменталните влијанија на постојната регулаторна мерка. 

„Регулаторно управување“ значи управување на процесот на креирање политики од страна на 

некоја земја за да се постигне правично општество, одржлив развој на економијата и заштита на 

животната средина.  
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„Регулаторна реформа“ се промените кои го подобруваат регулаторниот квалитет, т.е. го 

поттикнуваат извршувањето, ефикасноста на трошоците или законскиот квалитет на 

регулирањето и формалностите.  

„Секундарен пропис“ е пропис кој може да се донесе од страна на некое лице (министер) или 

орган (независна локален орган).  

„СИГМА“ (Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето во земјите од 

Централна и Источна Европа) значи заедничка иницијатива на ОЕЦД/ЕУ донесена во 1992 

година, координирана и главно финансирана од Европската комисија која има за цел, меѓу 

другото, да им помогне на новите земји-членки на ЕУ и земјите-кандидатки во 

осовременувањето и зајакнувањето на капацитетите за креирање политики. 

„Меко право“ се административни циркуларни писма и административна дискреција. 

„Престанување на важност“ е автоматско укинување на прописи по одреден број години 

откако влегле во сила. На овој начин ќе се поттикне ревизија на прописот пред да дојде до 

укинување. 
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АНЕКС 2: ОСНОВНА ОДРЕДНИЦА 

Основна одредница 

Основната одредница утврдува систем од норми во однос на седум клучни области (А до Е ) и 

ќе се користи за оценување: 

 Хоризонтално (т.е. целата Влада) севкупната политика и капацитет на земјата за 

креирање и спроведување јасна регулаторна политика, и  

 Вертикално (т.е. во одредена регулаторна област) примената на подобра регулаторна 

политика за конкретни политички активности. 

А. Политика која се однесува на регулаторно управување. 

Б. Процес на утврдување на регулаторната агенда. 

В. Процес на формулирање политика и превод на истата во прописите (без оглед на тоа 

дали правни или управни инструменти). 

Г. Процес за обезбедување регулаторен квалитет. 

Д. Процес на донесување закони. 

Ѓ. Механизам за спроведување/усогласување. 

Е. Процес на разгледување на конкретни прописи и по договорен период на работа. 

А. Посебна политика на регулаторно управување 

1. Уредувањето на земјата треба да се управува со упатување на посебна политика за 

регулаторно управување: т.е. политика која за своја цел го има подобрувањето на 

регулаторниот квалитет, а којашто е поттикната политички како и преку структури коишто се 

соодветно кадровски екипирани. Политиката треба да се фокусира на новото законодавство, 

како и на системот на постојни прописи за да придонесе кон постојано подобрување на 

процесот на донесување прописи и на целата регулаторна средина. Политиката треба да се 

постави како политика чиј идентитет јасно се препознава на начин на којшто политиката за 

животната средина може да се набљудува и согледа како експлицитна политика.   

2. Капацитетот за преземање таква политика треба да се докаже со упатување на:  

 Писмена политика за регулаторното управување која функционира во Владата и 

овозможува целосен пристап на Владата до политички области кои се преклопуваат.  

 Постоењето на орган или структура за спроведување на политиката.  

 Соодветен број на адекватно квалификувани вработени.  

 Извештаи или други индикатори за предностите и слабостите на политиката. 

 Соодветни алатки и механизми за сигурно спроведување на политиката. 

Б. Процес на утврдување агенда 

1. Ефикасното регулаторно управување наметнува планирање во форма на општа стратегија за 

постигнување на политички, економски, еколошки и социјални цело на Владата, како и 

тактичко планирање за справување со секојдневното спроведување на владините програми и 

ефикасниот процес на преговарање, процес на донесување закони и спроведување на 

политиките на ЕУ. Процесот на планирање треба да приложува докази за капацитетот за 

поставување цели и капацитетот за давање гаранција дека целите кои се поставени може да се 

постигнат и се постигнати.   

2. Капацитетот за процесот на утврдување агенда треба да се докаже со упатување на: 

 Опис на процесот. 
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 Објавени планови како што се владините или коалиционите програми. 

 Административни структури. 

 Соодветен број на адекватно квалификувани вработени.  

 Извештаи или други показатели за постигнатите договорени резултати во одредени 

период. 

 Капацитет за сигурна усогласеност со утврдените агенди. 

В. Процес на формулирање политики и изработка на прописи 

1. Во регулаторното управување својствен е процесот на формулирање политика и јасно 

прикажување на истата во форма на прописи. Регулаторниот квалитет е функција на луѓето и 

процесите вклучени во анализата на проблемите, замислата на регулаторните решенија, 

содржината на прописите, обезбедувањето квалитет на прописите, спроведувањето на или 

усогласувањето со прописите и разгледувањето на воведните прописи. Доброто регулаторно 

управување е во функција на политиките (експлицитни политики за регулаторно управување и 

политики во однос на секој сектор), алатки (консултации, регулаторна оцена на влијание, 

употреба на алтернативи за традиционална регулатива за управување и контрола) и институции 

вклучени во процесот. 

2. Капацитетот за формулирање на политиката и процесот на подготовка на прописите треба да 

се докаже со упатување на: 

 Транспарентен процес утврден со закон или во контролните листи за анализа на 

проблеми и процес на донесување одлуки или слични насоки.    

 Соодветни структури за анализа на политичките прашања и нивно решавање со 

регулаторни и други средства. 

 Соодветни алатки како што се алатките за анализа на регулаторното влијание. 

 Соодветен број на адекватно обучени вработени во однос на конкретни области на 

формулирање на политиката и подготовката на прописи. 

 Во однос на мерките на ЕУ, процесите и персоналот за анализа на предлозите и 

донесувањето закони и спроведувањето на политиката на ЕУ. 

 Соодветно замислени и спроведени советодавни процеси, алатки за регулаторна оцена 

на влијание и различни алатки за регулаторно спроведување вклучувајќи алтернативи 

за традиционалните регулаторни алатки за управување и контрола. 

Г. Процес на обезбедување квалитет 

1. Доброто регулаторно управување наложува воведен процес за обезбедување квалитет за 

проверка на прописите врз основа на добрите регулаторни начела како што се:  

 Уставност и усогласеност со основните начела на правото вклучувајќи го правото и 

политиката на ЕУ. 

 Доследност на прописот. 

 Доследност со другите прописи/регулативи, владината политика и политиката на ЕУ. 

 Пропорционалност. 

 Јасност. 

 Пристапливост 

 Ефикасност не само во однос на остварувањето на наведените политички цели туку и 

од гледна точка на намалување на бирократијата и оптоварувањата, а особено 

оптоварувањата на мали до средни претпријатија (МСП). 



  

 107 

 Почитување на буџетската политика. 

 Економско, еколошко и социјално влијание (вклучувајќи го и влијанието врз малите и 

средни претпријатија). 

 Делотворност и ефикасност (во однос на практичната примена и спроведување). 

 Транспарентност и недискриминација. 

  Адекватност на ресурсите за постигнување конкретни цели. 

 Моќ за спроведување на стандардите за квалитет. 

 Административни оптоварувања и намалување на бирократијата. 

2. Процесот за обезбедување квалитет треба да функционира хоризонтално, во однос на 

спроведување на сеопфатна политика за регулаторно управување и вертикално, во рамките на 

секое тело одговорно за подготвување прописи. 

3. Капацитетот за формулирање на политиката и процесот на подготовка на прописите треба да 

се докаже преку: 

 Институција или систем на еднакви концепции за обезбедување квалитет, 

хоризонтално низ целата Влада и вертикално во однос на секое тело одговорно за 

подготвување прописи. 

 Објавени норми или норми кои може да се утврдат за регулаторен квалитет.  

 Постапки за проверка на квалитетот. 

 Соодветен број на адекватно квалификувани вработени. 

 Извештаи за процесот на обезбедување квалитет (интерен) подготвен од страна на 

телата или собраниските комисии или академските коментатори. 

 Практиките и постапките за справување со неуспехот да се постигне висококвалитетна 

регулатива во согласност со договорените норми. 

Д. Донесување закони 

1. За постигнување ефикасно регулаторно управување потребно е донесување конкретен закон 

во однос на квалитетното регулаторно управување со кое се утврдени регулаторните норми. 

2. Донесувањето закони е средиште во процесот на регулаторно управување без оглед на тоа 

дали е од страна на парламентарно (примарно законодавство) или делегирано тело (делегирано 

законодавство). Процесот на донесување закони опфаќа некаков вид на разгледување на 

политичките прашања и проверка на квалитетот на прописите. Непотребно да се разгледа 

постоењето на таквите институции и би било несоодветно да се направи квалитативна анализа 

на истите. Сепак, корисен показател на потенцијалниот капацитет на институциите за 

донесување закони може да се утврди од проверката на постоењето и степенот на истражување, 

секретарски и библиотекарски средства достапни за законодавецот.  

3. Капацитетот за процесот на донесување закони треба да се докаже преку: 

 Институција или систем на еднакви концепции за обезбедување квалитет. 

 Објавени норми или норми кои може да се утврдат за регулаторен квалитет.  

 Постапки за проверка на квалитетот. 

 Соодветен број на адекватно квалификувани вработени. 

 Извештаи за процесот на обезбедување квалитет (интерен) подготвени од страна на 

телата или собраниските комисии или академските коментатори. 
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Ѓ. Усогласување и спроведување на прописите 

1. Формулацијата и подготвувањето на прописите е почетниот дел од регулаторниот процес. За 

да бидат ефикасни прописите треба да се усогласат или мора да се спроведе усогласување со 

истите. Ќе биде потребна опсежна студија за процена на вкупниот капацитет за сигурна 

усогласеност или спроведување на прописите. Како резултат на тоа, избрани се две области 

како показатели: прописите за интелектуална сопственост и прописите за заштита на животната 

средина.    

2. Капацитетот за процесот на донесување закони треба да се докаже преку: 

 Пристапност до соодветни регулаторни режими и степенот на расположливи 

материјали за запознавање со регулаторните услови. 

 Извештаи (интерни или екстерни) за наведување на степенот на ефикасност на 

регулаторните режими наспроти субјективните процени на ефикасноста од страна на 

Владата или објективните процени од страна на академски коментатори, потрошувачи, 

стопански заинтересирани групи и заинтересирани групи за заштита на животната 

средина. 

 Расположливост на доволен број соодветно квалификувани вработени за 

спроведување контроли, сигурни нивоа на усогласеност и сигурно спроведување. 

Е. Преглед 

1. Главна карактеристика на регулаторното управување е степенот на преглед на прописите кои 

се воведени од гледна точка на ефикасноста и релевантноста. 

2. Капацитетот за процесот на регулаторен преглед треба да се докаже преку: 

 Постоење на процеси за преглед (општи и посебни) евидентиран со 

институционалните концепции и извештаи или постапки на тие институции. 

 Расположливост на доволен број соодветно квалификувани вработени за 

спроведување контроли, сигурни нивоа на усогласеност и сигурно спроведување. 

 Доказ за соработка со меѓународни органи или преку учество во прегледи од група 

експерти или на друг начин. 
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АНЕКС 3: ПРАШАЛНИК ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПРОЦЕНА НА КАПАЦИТЕТИТЕ 

ЗА РЕГУЛАТОРНО УПРАВУВАЊЕ НА НОВИТЕ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ (ЕУ) 

А. Политика која се однесува на регулаторно управување. 

Општо 

1. Дали имате јасна политика за регулаторното управување? 

Целта на ова прашање е да опишете: 

 Доколку е усвоена експлицитна реформска политика треба да наведете: кога и на кој 

начин? 

 Дали политиката има политички двигател и поддршка? 

 Доколку нема експлицитна политика за подобро регулирање треба да наведете: на кој 

начин Владата упатува на својата поддршка на регулаторната реформа?  

 Дали има развој на: консултацијата за предложените прописи, употребата на 

алтернативи на традиционалните пропис, употребата на алатките за оцена на 

влијанието од гледна точка на намалување на бирократијата, кодификација на 

законите и подобрен пристап до законите преку Интернет-пристап до прописите; 

Отвореност на процесот на регулаторно донесување одлуки 

2. Дали има систем за терминско планирање на регулаторните активности? 

Целта на ова прашање е: 

 Да го опишете процесот на донесување нови прописи. 

 Да наведете дали информациските технологии се користат во составувањето или 

процената на таквите планови.  

 Да објасните на кој начин се утврдуваат приоритетите. 

 Да објасните на кој начин се решаваат конфликтите помеѓу приоритетите. 

Б. Процес на формулирање политика и спроведување на истата во прописите 

(независно дали се правни или управни инструменти). 

Управни постапки за креирање политики 

3. Дали се воспоставени управните постапки за донесување нови прописи? 

Целта на ова прашање е:  

 Да ги опишете стандардизираните управни постапки наложен со закон, владина 

уредба, интерни правила или друга применлива политика за донесување нови 

прописи.  

 Да наведете кои се целите на постапките?  

 Да наведете кој орган е одговорен за спроведување на постапките?  

 Да наведете дали има услови за консултација и координација помеѓу министерствата и 

координација помеѓу Владата и Парламентот при подготовката на нацрт-подреден 

пропис или закон (на пр. кои информации да се земат предвид, роковите за 

консултација, итн.)?  
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4. Во текот на донесувањето на прописите, кои прашања си ги поставуваат 

креаторите на политики, на пример, дали прописите се потребни и кое е 

соодветното ниво за донесување прописи? 

Целта на ова прашање е да одговорите кои прашања се поставени од страна на креаторите на 

политики при донесувањето прописи. 

5. Дали регулаторите треба да ги идентификуваат и проценат алтернативните 

политички инструменти пред усвојување нови прописи? 

Целта на ова прашање е: 

 Да ги опишете концептите доколку има за поддршка на употребата на алтернативни 

политички инструменти.  

 Да објасните кои алтернативи се користат.  

6. Дали лицата врз кои ќе влијаат прописите се консултирани во текот на 

развивањето на прописите кои ќе влијаат врз нивните интереси? 

 

7. Дали се разгледани регулаторните услови? 

Целта на ова прашање е: 

 Да ги опишете условите за објавување и другите начини за прописите да бидат 

достапни за засегнатите групи (притоа правејќи разлика помеѓу законодавство и ниски 

нивоа на регулатива), како и сите услови за осмислување на јасен текст.  

 Дали се утврдени централните регистри на закони, прописи и формалности?  

Процена на регулаторните влијанија 

8. Дали стандардните упатства наметнуваат регулаторите да земат предвид дали 

владината акција е оправдана? 

Целта на ова прашање е: 

 Да ги опишете концептите за кои е потребно разгледување дали прописот е оправдан 

во текот на процесот на регулаторен развој  

 Дали има стандардни критериуми, како што е анализа на трошоци и добивки за такво 

утврдување?  

 Дали приоритетите се воспоставени за да и помогнат на администрацијата да ги 

нагласи најважните проблеми? 

Способност за изработка на закони 

9. Како се изработуваат прописите? 

Целта на ова прашање е да ги опишете концептите за обезбедување законски/технички 

квалитет на прописите, вклучувајќи правна основа и усогласеност со повисоките прописи. 

Секторски регулатори 

10. Постои ли тренд на воспоставување „независни“ секторски регулатори и дали 

има општа политика за насочување на моделот и функциите? 

Целта на ова прашање е да опишете: 

 Дали има политика за воспоставувањето, моделот или функциите на независните 

регулатори? 
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 Колку „независни регулатори― (организациони лоцирани надвор од ресорните 

министерства) функционираат на национално ниво?  

 Колку од нив се воспоставени во последните десет години и за кои економски 

активности?  

Обука на регулатори 

11. Каква обука е овозможена за оние кои ги донесуваат прописите? 

В. Процес за обезбедување регулаторен квалитет. 

Капацитет за преглед и ажурирање на постојните прописи 

12. Откако ќе се изработат прописите, дали истите се предмет на процес на 

квалитетен преглед?  

Целта на ова прашање е да го опишете: 

 Процесот на квалитетен преглед кој се користи во Вашата земја, доколку има; 

 Критериумите кои се користат за утврдување на квалитетот на прописот. 

 Усогласеноста на прописите со основната политичка одлука. 

13. Дали има јасни програми за намалување на административното оптоварување? 

Целта на ова прашање е да опишете:  

 Дали има програма за намалување на административното оптоварување? 

 На кој начин е организирана таа програма и кои се целите на истата?  

 Иницијативите за поттикнување на усвојувањето на нови технологии во оваа област и 

наведете дали се користи „едношалтерски― пристап до информации или некој друг 

пристап.  

 Дали вашата Влада има утврдено регистар на деловни формалности. 

 Колку е лесно да се основа трговска дејност? 

 Колку е лесно да се добие патент? 

 Колку лесно може да се заштита индустриските дизајни? 

Преглед на постојните прописи и административното оптоварување 

14. Дали има процеси за систематски преглед и ажурирање на прописите? 

Целта на ова прашање е:  

 Да опишете дали има процеси за преглед и ажурирање на прописите,  

 Да ги опишете целите и распоредите на таквите процеси, на кој начин се 

организирани, пристапот кој се користи вклучувајќи секаква јавна консултација, 

одговорните органи и ресурсите за оваа задача.  

 Дали се применуваат прописи кои во скоро време ќе престанат да важат 

(„sun-setting―)?  

 Дали извршените прегледи се вршат на „регулатива по регулатива― или има 

потемелни прегледи на сите сектори или политички области?  

 Да се наведе на кој начин се избрани приоритетите за преглед и скалата на прегледи во 

споредба со вкупниот капацитет на прописи.  

 Дали прегледот довел до огромни промени во прописите?  
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 Кои се особено важни препреки на прегледите?  

15. Дали има посебни реформи за намалување на оптоварувањето за лиценци за 

работа и дозволи? 

Целта на ова прашање е: 

 Да ги опишете програмите за подобрување или намалување на употребата и 

примената на издавање лиценци и дозволи за работа.  

 Доколку е можно, наведете го вкупниот број на различните видови лиценци за работа 

наметнати од страна на државната администрација.  

 Да дадете информации за примената на нови технологии, за административните 

пронајдоци (како што е „едношалтерски систем―) и за напорите за поефикасна 

координација на издавањето лиценци.  

 Кои се резултатите на овие програми? 

Г. Процес на донесување закони 

16. Кои ресурси се достапни на Парламентот за пратениците да може да ги 

истражуваат проблемите кои се јавуваат во законодавството? 

 

17. До кој степен законодавната власт го донесува законодавството независно од 

извршната власт?  

 

18. Кога Парламентот донесува закони дали ги почитува истите процеси на 

политичка дебата и изработка на закони како извршната власт? 

Д. Механизми за спроведување и усогласување 

Политики за спроведување и жалби 

19. Дали активностите за усогласување соодветно се замислени и дали се 

придружени од пристапни и ефикасни жалбени постапки? 

На ова прашање треба да: 

 Го сумирате општиот пристап кон регулаторното спроведување, 

 Дали политиките за спроведување за заштита на животната средина се доволно 

финансирани за справување со сите прекршоци?  

 Дали политиките за спроведување за заштита на интелектуалната сопственост се 

доволно финансирани за справување со сите прекршоци?  

 Наведете дали има тренд на високи или ниски нивоа на усогласеност во последните 

години? 

 Опишете ги жалбените постапки во областа на заштитата на животната средина – без 

оглед на тоа дали управна или судска.  

 Опишете ги жалбените постапки во областа на интелектуалната сопственост – без 

оглед на тоа дали управна или судска.  

17. Која е улогата на судскиот преглед на регулаторниот квалитет? 

На ова прашање треба: 

 Да ја опишете основната улога на судовите во прегледот на прописите и основата врз 

која судовите може да ги отфрлат регулаторните одлуки.  
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 Да наведете дали во последните години има промени во судските постапки за да биде 

поефикасно и делотворно? 
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АНЕКС 4: ЕКСПЕРТСКИ ТИМ И ТИМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТИ 

Д-р Луиџи Карбоне 

Судија во Врховниот управен суд на Италија, правен советник во Кабинетот на премиерот на 

Италија 

Д-р Ортлиб Флиднер 

Адвокат, Марл, Германија 

Д-р Еоин Гахан 

Економист и раководител на Регулаторниот, трговскиот и политичкиот оддел во FORFAS 

(Национален одбор за политика и советување за претпријатија, трговија, наука и технологија во 

Ирска). Пред неговата тековна функција, работеше во меѓународна компанија за консалтинг за 

прашања од областа на регулаторните реформи. Исто така беше координатор на Деценија за 

индустриски развој на Обединетите Нации во Африка. 

Д-р Диудоне Манделкерн 

Почесен член на Conseil d‘Ėtat, Grande Officier de la legion d‘honneur, Commandeur de l‘ordre 

Nationale du Mérite, Chevalier des Arts et des letters и претседател на групата назначен од страна 

на Европската комисија за испитување на проблемите од областа на подобро регулирање која 

подоцна станува позната како Манделкернова група.  

Професор Алан Мајху 

Професор Жан Моне, Европски институт Сасекс, Универзитет Сасекс 

Г. Шарл-Анри Монтан 

Од јули 20045 година, Раководител на подобро регулирање и меѓународни односи, Агенција за 

административно олеснување, Министерство за финансии, Париз. 

Од 1994 до 2004 година: Директор на администрација и човечки ресурси, Меѓународен 

секретаријат на НАТО, Брисел.  

Г. Флеминг Олсен 

Министерство за финансии, Данска, подоцна ОЕЦД, Оддел за раководење и територијален 

развој 

Г. Џовани Рицони 

Раководител на Канцеларијата за протокол  

Оддел за протокол, Дом на пратеници, Рим, Италија 

Г. Дик ван ден Бош 

Правен советник и заменик шеф на Одделот за квалитет на законодавството, Министерство за 

правда Холандија 

Г-ѓа Кати ван Хорне 

Постар проектен менаџер, Канцеларија на премиерот, Агенција за административно 

олеснување, Брисел, Белгија 

Г. Хенрик Вингфорс 

Министерство за индустрија, работни односи и врски, Стокхолм, Шведска 

Управување со проект 

Тимот беше раководен во име на СИГМА од страна на г. Едвард Донелан, правен застапник (во 

Мидл Темпл, Лондон и Кингс Инс, Даблин), виш советник (Главен раководител во ОЕЦД). 

Исто така беше и главен изработувач на извештајот. 
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Пред неговото ангажирање во СИГМА, беше директор на Одделот за ревизија на уставното 

право, Канцеларија на Јавниот правобранител и предаваше на Универзитетот во Даблин.  

Им служеше на голем број меѓународни и домашни работни страни во однос на прашањата за 

Подобро регулирање и беше експертски оценувач на Франција и Полска во прегледот на ОЕЦД 

на тие земји во однос на политиките за регулаторски реформи. 

Беше помогнат од  

 Г-ѓа Дајен де Помпињан која спроведе важна истражувачка работа, изготви 

прелиминарен нацрт на домашните извештаи и Извештај за синтеза и изготви 

материјали за конференции и семинари  

 Г-ѓа Сандра Филип која работеше на административните и логистичките аспекти на 

проектот    
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