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ВОВЕД
Модернизираната јавна администрација во себе ги вклучува системот на управување
заснован на компетенции и системот за менаџмент на перформанси и претставува
предуслов за соодветно функционирање на државата, чијшто понатамошен развој наложува
институционална стабилност, големи административни и професионални капацитети на
сите нивоа на системот во Република Македонија, како и економски просперитет и
социјална вклученост на сите граѓани. Секој вработен кој што се труди, што работи, што е
креативен, инвентивен и творечки треба да биде пофален за своите дела, соодветно
награден и на останатите да им се каже дека тие дела се вредни сè со цел да се поттикнат и
останатите вработени да создадат дела кои ќе ги следат останатите и со кои ќе се гордеат
не само самите себе, туку и на целата јавна администрација.
Докторската дисертација претставува обид да се направи детално истражување на
мотивираноста за работа и задоволството од работното место кај вработувањата во јавната
администрација во Република Македонија, како и да се дадат насоки за остварлива
комбинација на материјални и нематеријални придобивки сè со цел вработените во јавната
администрација да вложуваат во мотивираноста и во своето задоволство од работното
место.
Всушност, целта на докторската дисертација е утврдување на нивоата, карактерот и
степенот на присутност на предметните варијабли - општо и посебно кај специфичната
популација „вработени во јавната администрација“, како и тестирање на степенот на
меѓузависноста помеѓу карактерот на мотивираноста за работа и задоволството од
работното место во услови на организациски промени кои се јавуваат во јавната
администрација.
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ДОКТОРСКАТА

ДИСЕРТАЦИЈА
Поттикната од суштинските проблеми кои се јавуваат при недостатокот на релевантна
статистичка поддршка која би можела да ни ја прикаже моменталната состојба за
истражуваната проблематика, но и фактот што мотивираноста за работа и задоволството од
работното место не може директно да се мерат во оваа докторска дисертација направен е
обид за поставување приоритети и вниманието да го насочиме кон неколку аспекти на еден
проблем. Главната причина за ова ќе ја најдеме во фактот што во рамките на едно
единствено истражување не може да се опфатат сите аспекти на еден проблем, а не на сите
проблеми затоа што постои недостаток на капацитети и на време, ниту ќе биде задоволен
критериумот за едноставност на истражувањето. Дополнително на ова, резултатите од
пилот-истражувачкиот проект кој предметно се занимаваше со мотивираноста во контекст
на рамковните вработувања во јавната администрација во Република Македонија ја
заокружува сликата и уверувањето за актуелноста на темата, која недвосмислено има своја
практична општествено-економска димензија, согледлива преку непосакуваните трендови
на апсентизмот. Затоа докторската дисертација е насочена кон пронаоѓање оптимална
комбинација од лични и организациони фактори (материјални и нематеријални придобивки
за своите вработени) за да може вработените во јавната администрација да ја пронајдат
својата мотивираност за работа и своето задоволство од работното место и во истите да
вложуваат и тоа во услови на воведување на системот заснован на компетенции и системот
за менаџмент на перформанси во јавната администрација во Република Македонија.
Предметно докторската дисертација е насочена кон определување на влијанието на
воведувањето на системот на управување заснован на компетенции и системот за
менаџмент на перформанси во јавната администрација во Република Македонија како
организациски промени во органите на државната и локалната власт и на институциите кои
вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот,
социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен
интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни
претпријатија врз мотивираноста за работа и задоволството од работното место кај
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административниот кадар. Согледувањето дека нивните достигнувања се ценети и
вреднувани влијае врз мотивираноста и задоволството од работното место, а успехот во
процесот на оценување на работните достигнувања зависи од вештините на раководителите
кои треба да дадат конструктивен фидбек, да ги поддржат вработените, да ги развиваат и
унапредуваат нивните знаења и вештини, односно да го извлечат најдоброто од нив.
Покрај предметното определување, во докторската дисертација се специфицира и целта
на самата дисертација која всушност е утврдување на нивоата, карактерот и степенот на
присутност на предметните варијабли - општо и посебно кај специфичната популација
„вработени во јавната администрација“, како и тестирање на степенот на меѓузависноста
помеѓу карактерот на мотивираноста за работа и задоволството од работното место во
услови на организациски промени кои се јавуваат во јавната администрација. Покрај тоа
направени се и обиди да се пронајдат начини и мерки степенот на задоволство од работното
место да не зависи само од надворешните мотиватори и вработените во јавната
администрација во Република Македонија да не се мотивираат само кога имаат личен
бенефит од работата и од платата која е единствен мотиватор со кој раководителите
успеваат да го согледаат задоволството од работното место кај вработените, туку да се
посвети внимание на внатрешните мотиватори и на внатрешните алтруистички потреби за
служење на граѓанинот-клиент преку постигнување на договорените индивидуални и
општествени цели.
Притоа, докторската дисертација даде одговор на повеќе специфицирани и важни
истражувачки прашања и тоа:
 Постои ли разлика во нивоата и карактерот на предметните варијабли кај различни
групи вработени: државна - локална администрација - вработени во јавни
претпријатија, и на што се должи тоа?
 Постои ли некое влијание од воведувањето на системот за оценување врз нивоата и
карактерот на предметните варијабли и во кој правец е истото?
 Дали и како влијае политиката на вработување според рамковниот клуч врз
мотивираноста за работа кај тие вработени, но и кај останатите?
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 Кој би бил најсоодветен начин за одржување на мотивираноста за работа и
задоволството на вработените од работното место во услови на интензивни
организациски промени кои се случуваат во јавниот сектор?
 Прашањето на можностите за целосно заживување на системот за проценка на
изведбата, во кој, покрај системот на плати, би се овозможиле и останатите форми на
наградување (поставување индивидуални цели и планови за напредување и развој,
делегирање и самостојно одлучување, автономност и одговорност, обликување на
работата, адекватна тимска соработка, флексибилно работно време)
 Степенот на подготвеност, свест и знаење, кај раководните лица - менаџери
(раководители) на промените, за активно градење на систем за мотивирање во правец
на систематска поддршка на истите
 Утврдување елементи за присуството на феноменот наречен афект на мотивираност и
негово влијание врз внатрешните мотиви кај вработените лица
Во рамките на оваа докторска дисертација преку емпириското истражување се утврдија
реалните состојби во функционирањето на меките делови на институциите од јавната
администрација во Република Македонија, а во светло на промените, па затоа треба да
потенцираме дека ангажираноста на вработените во јавната администрација не произлегува
само од материјалната добивка, туку и од потребата за придонес, од чувството за правда, од
потребата за самоактуелизација, од желбата за натпревар и постигнување на успех.
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СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Структурно, покрај ВОВЕД и ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА и ПРЕПОРАКИ,
докторската дисертација е поделена на 4 (четири) дела кои понатаму се поделени во оддели.
Во првиот дел насловен како Системот на јавната администрација во Република
Македонија во почетните страници се разгледува историскиот развој на системот на
јавната администрација во Република Македонија, поделен во два периода и тоа периодот
од осамостојувањето до 1998 година и периодот по 1999 година кога се поставуваат
темелите на јавната администрација и се случуваат најзначајните законски и подзаконски
промени. Во овој дел анализирана е координацијата на работата на вработените во јавната
администрација, а даден е детален приказ на класификацијата на работните места на
вработените во јавниот сектор и на административните службеници. Вработените во јавната
администрација во Република Македонија своите работи и работни задачи ги извршуваат
врз основа на етиката, етичките принципи и Кодексот за административни службеници, па
затоа четвртиот оддел е посветен токму на дефинирање и примена на овие принципи и
кодекси.
Во вториот дел со наслов Мотивираноста и задоволството од работното место како
важни елементи за создавање ефикасна јавна администрација најпрво поимно и
содржински се определува задоволството од работното место кај вработувањата во јавната
администрација, а потоа подетално се анализираат теоретските аспекти и организационите
и личните факторите кои го определуваат задоволството од работното место, како и
ефектите кои се нераскинлив дел од задоволството од работното место кај вработените во
јавната администрација. Во вториот оддел анализирана е мотивираноста за работа како
основен елемент за создавање на ефикасна јавна администрација и тоа преку трите клучни
елементи интензитет, насока и упорност. Во овој дел прикажани се и теориите и моделите
за развој на мотивираноста за работа и тоа теориите кои ги вклучуваат првичните аспекти
на мотивираноста (традиционален модел, модел на човечки односи и модел на човечки
ресурси) и теориите кои содржат современ приод кон мотивираноста за работа (теории на
задоволство и процесни теории за мотивираност за работа). За полесно разбирање на
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поимот и процесот на мотивираност направен е приказ и на надворешните и внатрешните
концепти на мотивираност за работа и оценето е влијанието на т.н. афекти на мотивираност
за работа врз создавањето на ефикасна јавна администрација. На крај од овој дел согледана
е важноста на економската и социјалната димензија на јавната администрација во
Република Македонија врз мотивираноста и задоволството од работното место.
Третиот дел со наслов Воведување систем на управување заснован на компетенции
и систем за менаџмент на перформанси за управување со човечките ресурси во јавната
администрација во Република Македонија е од суштинско значење за утврдување на
мотивираноста и задоволството од работното место кај вработените во јавната
администрација. Овој дел е поделен на четири оддели кои анализирани заедно создаваат
една целина и го претставуваат целосниот систем за правилно управување со човечките
ресурси. Првиот оддел е посветен на влијанието на новиот јавен менаџмент врз јавната
администрација преку негово дефинирање и анализа на позитивните и негативните страни
од традиционалниот модел на јавната администрација и новиот јавен менаџмент. Во
вториот оддел поставена е рамката на општи работни компетенции за вработените во
јавната администрација која овозможува потранспарентно вработување и пореално следење
на работењето на вработените. Понатаму подетално дадена е постапката за селекција за
вработување во јавната администрација во Република Македонија, која се одвива во 3 (три)
фази и е во согласност со Законот за административни службеници и со Законот за
вработени во јавниот сектор. Системот за плати и надоместоци на плати е една горчлива
тема и за голем дел од вработените во јавната администрација е основно средство за
егзистенција и вработените низ своето ангажирање настојуваат да ја зачуваат и да ја
зголемат, па затоа во оваа докторска дисертација е направена кратка анализа на
специфичностите на системот за плати и надоместоци на плати. За да имаме ефикасна и
ефективна јавна администрација потребно е да го оцениме ефектот на вработените и тоа
преку утврдување на работните цели и задачи, утврдување на индивидуалниот план за
стручно усовршување и преку постапката за оценување на ефектот на вработените во
јавната администрација. Покрај ефектот секоја јавна администрација треба да има и систем
за управување со слаби перформанси кој ќе има за цел да ги идентификува и отстрани
слабите и неприфатливи перформанси кај вработените. Во овој дел прикажани се и
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рамковните вработувања во јавната администрација како основни инструменти за
забрзување на процесот на стабилизацијата, за изградба на доверба во институциите и за
приближување на Република Македонија кон Европската Унија, нивното функционирање
во рамките на законските решенија, како и принципот на соодветна и правична застапеност
согласно Амандманот VI од Уставот на Република Македонија. Четвртиот оддел е посветен
на децентрализацијата и најпрво се дефинира и анализира поимот и видовите
децентрализација, законските основи и динамиката на самиот процес на децентрализација
во јавната администрација во Република Македонија, областите во кои се спроведува
процесот, како и кои се ефектите од процесот врз работењето на јавната администрација.
Во четвртиот дел со наслов Емпириска анализа на мотивираноста и задоволството
од работното место кај вработените во јавната администрација во Република
Македонија дадена е методологијата и резултатите од истражувањето. Тука се разработени
предметното и проблемското определување на истражувањето, хипотезите, како и
методолошките аспекти и инструментариумот на самото истражување, односно дадени се
појавата, проблемот и предметот на истражувањето, дефинирани се целите, очекуваните
резултати, разработена е хипотетската рамка при што покрај главната хипотеза поставени
се и пет посебни хипотези и неколку поединечни хипотези. Дадени се и методите и
техниките на истражувањето, соодветно на нив прикажани се и користените инструменти и
примерокот на истражувањето за секој инструмент и техника, а јасно се определени и
зависните и независните варијабли на самото истражување. Во петтиот оддел насловен како
Анализа на резултатите од истражувањето прикажано е практичното истражување кое е
спроведено при изработката на оваа докторска дисертација и истото е поделено на
квантитативна и квалитативна анализа на емпириското истражување, тестирање и
докажување на хипотезите на истражувањето. Во рамките на анализите детално се
прикажани податоците кои се добиени од одговорите дадени на спроведениот инструмент
- анкетен прашалник за мотивираноста и задоволството од работното место кај вработените
во јавната администрација во Република Македонија.
На крајот од докторската дисертација дадени се Заклучни согледувања и препораки,
како и литературата која е користена при изработка на дисертацијата класифицирана
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соодветно во библиографија, закони и подзаконски акти, програми, стратегии, извештаи и
интернет-литература. Во Прилози на дисертацијата дадени се инструментите со кои е
спроведено емпириското истражување, како и листата на табели, графикони и шеми кои се
содржани во самата докторска дисертација.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ЕМПИРИСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Мотивираноста како модел на менаџментот на човечки ресурси и задоволството од
работното место кај вработените во јавната администрација е актуелна и погодна тема за
истражување, која во Република Македонија не е доволно истражувана и со тоа сметавме
дека оваа докторска дисертација во голема мера ќе придонесе за подигнување на научната
мисла на повисоко ниво, во однос на истражувањата посветени на ова поле.
Спроведеното истражување во оваа докторска дисертација претставува обид за еден
системски преглед, односно една анализа на пристапите што се користеле во минатото, но
кои со големо ефективно и ефикасно подобрување се користат и денес во зголемувањето на
мотивираноста и задоволството од работното место. Добиените сознанија од спроведеното
емпириско истражување, всушност претставуваат одговор на прашањата заради коишто се
спроведе истражувањето, преку поставените предметни варијабли „мотивираност за работа,
за менување, задоволство од работното место“, како репрезенти на конативниот дел на
вработените со кои се означува динамиката, погонот, подготвеноста, отпорот се докажа
дека и во услови на интензивни општествени промени во системот на јавна администрација
во Република Македонија, кај вработените без исклучок постои високо ниво на
мотивираност за работа. Истите овие вработени со висок степен ги прифаќаат најавените и
воведени промени и тоа не го намалува нивното задоволство од работното место. Покрај
тоа постоењето на можноста да се учествува во создавање на системот на управување
заснован на компетенции и системот за менаџмент на перформанси во јавната
администрација во Република Македонија претставува дополнителен мотивирачки фактор
кој ја одржува мотивираноста и задоволството од работното место на високо ниво.
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Ефективната јавна администрација зависи од квалитетот на самите вработени кои имаат
навистина важен статус и општествено почитување. Сепак она што претставува основа за
некоја јавна администрација да стане квалитетна институција и постојано да може да го
зголемува своето ефективно и ефикасно работење се сигурните вработени кои се задоволни
од нивната работа и вработени кои во секој момент се подготвени да учат и да го
надополнуваат своето знаење преку теоретска и практична едукација.
Мотивираноста за работа често може да се користи како алатка за да се предвидат
однесувањата, затоа што таа во голема мера варира помеѓу поединечни вработени и често
мора да се комбинира со способноста и факторите од средината. Мотивираноста за работа
како фактор за мерење на задоволството на работното место е највисока кога колку што е
можно повеќе вработени во администрацијата чувствуваат дека се еднакво третирани т.е.
нивните резултати и влогови се балансирани, а тоа може да се постигне со обезбедување на
обука на вработените преку која ќе добијат неопходно искуство за висок степен на
извршување на работата и работните задачи, а со тоа ќе се зголеми мотивираноста за работа
и задоволството на работното место.
Од друга страна пак задоволството на работното место е сложен и динамичен феномен
за кој не може да се определи една единствена формула и така да се дефинира, туку е
феномен кој може да се определи од неговите елементи. Мерењето на задоволството на
вработените се однесува на тоа колку се среќни вработените на нивното работно место и
колку се задоволни од работната средина. Доколку е повисок моралот на вработените, тие
повеќе ќе вложуваат во работењето на јавната администрација во Република Македонија, а
кога вработените се среќни и задоволни голема е веројатноста дека побрзо и полесно ќе си
ги извршуваат своите работни задачи и ќе има помалку отсуства од работа.
Големиот број на приложени референци од научно - истражувачки трудови и други
научни публикации наведени како литература, главно ни покажаа дека поталентираните
вработени бараат нешто повеќе од едноставното добивање на платата и сигурност на
работното место и на тој начин се повеќе подготвени за најавените промени од
воведувањето на системот на управување заснован на компетенции и системот за
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менаџмент на перформанси во јавната администрација во Република Македонија. Преку тие
промени вработените сакаат гаранција дека може да напредуваат на повисоко работно
место во хиерархијата на јавната администрација и секоја внимателно создадена стратегија
на претпоставените во јавните управи им помага да ги идентификуваат вработените кои се
алтруистички насочени кон потребите за служење на граѓанинот-клиент, да им овозможат
одлични услови за да можат да си ја вршат работата и на тој начин да ги подобрат и општите
и личните перформанси. Со други зборови, поголем дел од вработените даваат предност на
промените и новините во работата која е стимулирачка, во однос на работата која е
предвидлива, а мотивираноста, задоволството од работното место, ставовите и упорноста
се едни од најважните фактори на патот до успехот.
Оправданоста за изработка на докторската дисертација се потврди и со фактот што
овозможи отворање нови хоризонти и широки погледи врз можностите за реална и
практична примена на системот на управување заснован на компетенции и системот за
менаџмент на перформанси во јавната администрација во Република Македонија со што се
дадоа конкретни насоки за зголемување на мотивираноста и задоволството од работното
место. Дополнително дисертацијата како целина дава насоки за зголемување на
емоционалната интелигенција, креативноста кај самите вработени, на можноста за
создавање идеи и давање повеќе креативни решенија за решавање на настанатите проблеми,
затоа што секој вработен во јавната администрација којшто се труди, што работи, што е
креативен, инвентивен и творечки треба да биде пофален за своите дела, соодветно
награден и на останатите да им се каже дека тие дела се вредни.
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