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Постапки за селекција на кандидати за вработување и
унапредување на административни службеници
Во Агенцијата за администрација во месец декември 2019 година примени се
139 барања за објавување на јавен оглас за вработување на административни
службеници, запрени се 4 барања, објавени се 142 огласи, за вкупно 342 работни
места за вкупно 353 извршители. За институциите од централната власт објавени се
94 јавни огласи за 251 работни места со 361 извршители, додека за институции од
локалната власт објавени се 48 јавни огласи за 91 работни места со 92 извршители.
На објавените огласи пријавени се 1423 кандидати, од кои 1196 кандидати на огласи
за институциите од централна власт, а 226 кандидати се пријавени за институциите
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огласи

Запрени
барања

Примени
барања

од локалната власт.

Институции од централната власт

Вкупно

раководни

стручни

помошностручни

категории на работни места

помошностручни

број на
огласи

стручни

категории на работни места
раководни

број на
огласи

Институции од локалната власт

Вкупно

Работни места

342

47

140

64

251

7

58

27

91

Извршители

353

47

145

69

261

7

59

27

92

Број на пријавени
кандидати

1423

80

973

143

1196

5

169

52

226

27

77

21

125

10

51

17

78

139

4

142
94

Завршиле со
објавување на
Одлука за избор

71

48

48

23

Табела 1. Јавни огласи декември 2019

Во истиот период декември 2019 година спроведени се 113 административни
селекции за пријавени 4983 кандидати, спроведени се 75 испити на кои што се
поканети

581

кандидати,

од

кои

полагале

310

кандидати,

проверки

на

веродостојност на докази и интервју се спроведени на 64 огласи за 263 кандидати.
Интервју е спроведено на 64 огласи со вкупно 258 кандидати. Изработени се
конечни ранг листи за 64 огласи и предлог за избор на 258 кандидати, а од 71
спроведени огласи објавени се вкупно 203 одлуки за избор на кандидати за
вработување.
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Табела 2. Спроведени активности по огласи декември 2019

Во Агенцијата за администрација во месец декември 2019 година примени
се 47 барања за објавување на интерен оглас за унапредување на административни
службеници, објавени се 47 огласи, за вкупно 204 работни места за 204 извршители.
За институциите од централната власт објавени се 30 интерни огласи за 167
работни места со 167 извршители, додека за институциите од локалната власт
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објавени се 17 интерни огласи за 37 работни места со 37 извршители.
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Табела 3. Интерни огласи декември 2019

Испит за административно управување
Во текот на месец декември 2019 година спроведени се 8 испити за
административно управување на кои

се пријавиле 175 кандидати. Од нив на

испитот се појавија 121 кандидати од кои испитот го положиле 70 кандидати (58%), а
не го положиле 51 кандидати. Од кандидатите кои што се пријавени, 96 се
вработени во јавен сектор, 12 во приватен сектор, додека 13 од пријавените
кандидати биле невработени.
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Табела 4. Административно управување декември 2019
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Постапување по жалби и приговори на
административните службеници во втор степен
До Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните
службеници во втор степен во текот на месец декември 2019 година, беа поднесени
131 жалби. Во тековниот месец Комисијата одржа 7 седници, обработи 75 жалби, од
кои 66 жалби се од државни службеници и 9 жалби од јавни службеници.
Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од државните
службеници уважени се 3, одбиени 52, мериторно уважена 1 жалба, мериторно
одбиени 4, отфрлени како недозволени 3, Комисијата се огласила за ненадлежна за
1 жалба, повлечена од подносител 1 и по 1 жалба е запрена постапката.
Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од јавните службеници
уважени се 4 жалби, мериторно одбиена 1 жалба, мериторно уважена 1, отфрлени
како недозволени 2 и Комисијата се огласила за ненадлежна за 1 жалба.
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Табела 5. Обработени жалби во декември 2019
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Соработка со други институции и меѓународна соработка
Агенцијата за администрација во текот на месец декември 2019 година
оствари соработка со институциите во јавниот сектор за што има обработено 37
предмети од кои 20 се однесуваа на тековното работење на Агенцијата за
администрација, а останатите 17 предмет се поврзани со надлежностите на
Агенцијатa, a се доставени од државни институции, граѓани и други, и тоа: Државно
правобранителство на Република Северна Македонија (4); Народен правобранител
(2); Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен (4); Агенција за храна и ветеринарство (1); Агенција за
иселеништво (1); Општина Струга (1); административни службеници (1) и граѓани (3).
Заменикот на директорот на Агенцијата присуствуваше на конференција на
тема: „Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2020 со Акциски
план-Постигнувања и предизвици“, одржана на 05.12.2019 година, хотел Александар
Палас-Скопје,.
На ден 16.12.1019 година, се одржа седмата седница на Советот за РЈА на која
присуствуваа директорот на Агенцијата, г-дин Спасе Глигоров, член на Советот и
генералниот

секретар

на

Агенцијата,

г-дин

Миланчо

Успрцов,

член

на

Секретаријатот за РЈА и контакт лице за процесот на реорганизација и активности
кои ќе се спроведуваат во рамки на ИПА проектот.
Вработени од Агенцијата во текот на месец декември 2019 година
присуствуваа на следните настани:
-Присуство на обука на тема: „Советување за подготвителни работи за
изготвување на завршна сметка за 2019 година и други важни новини во законската
регулатива кај буџетските корисници, единки корисници, фондови, јавни
здравствени установи, единици на локална самоуправа“, одржана на 10.12.2019
година, Економско правен консалтинг ФБ;
-Присуство на работилница „Неформална мрежа за управување со квалитет
во јавниот сектор“, одржана на 11.12.2019 година, хотел Романтик-Велес, ОБСЕ
Мисија и Министерство за информатичко општество и администрација;
-Присуство на обука на тема: „Новиот закон за инспекциски надзор и
подзаконски акти“, одржана на 12.12.2019 година, Центар за обуки АкадемикаСкопје;
-Присуство на 7-ма седница на Работната група за преглед и ажурирање на
методологијата за релевантен статистички систем за мониторинг на
антикорупциската политика, одржана на 18.12.2019 година, Министерство за
правда;
-Присуство на обука на тема: „Улогата на укажувачите во борбата против
корупцијата“, одржана на 24.12.2019 година, хотел Александар Палас-Скопје, во
рамките на проектот „Зајакнување на укажувачите во Македонија-Balkan Trus
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Democracy, проект на German Marshall Fund на САД и Амбасадата на Кралство
Норвешка во Белград;
-Присуство на работилница за ревизија на пасошите на индикатори од
Стратегијата за РЈА 2018-2022, одржана на 23.12.2019 година, хотел Солун - Скопје,
Министерство за информатичко општество и Администрација;
-Одржана колективна обука за вработените од Агенцијата за
администрација на тема: „Најнови измени на Законот за административни
службеници и Закон за вработените во јавниот сектор“, одржана во периодот 13.1215.12.2019 година, хотел Бистра Маврово, Агенција за администрација.
-Присуство на обука на тема:„Ажурирање и проверка на податоците кои
задолжително се внесуваат

во ИСУЧР и насоки за внесување на таков тип

податоци во ИСУЧР, организирана од Првоматика, Скопје, на 26.11.2019 година;
-Присуство на обука на тема: „КПУ сесија 4 и КПУ сесија 5“, организирана од
Економско правен консалтинг ФВ-КПУ,Скопје, 29.11.2019 година.

Комуникација со корисници на услуги преку електронска
контакт адреса
На службената контакт е-маил адреса на Агенцијата пристигнати се 93 емаил пораки во форма на прашања од заинтересирани граѓани, од кои што на 79 е
одговорено, а за 14 електронски пораки во тек e подготовката на одговорите или не
е одговорено.

Јавни набавки
Во текот на месец декември 2019 година, започната е 1 постапка со
преговарање без претходно објавување на оглас, донесени се 6 одлуки за избор на
најповолни понудувачи и склучени се 8 договори за јавна набавка со вкупна
вредност од 3.356.187,00 денари без ДДВ, односно 3.559.084,00 денари со ДДВ.
Број на донесени
Одлуки за јавни
набавки
/

Објавени огласи на
ЕСЈН

Број на донесени
Одлуки за избор

Број на склучени
договори

/

4

8

Табела 6. Јавни набавки декември 2019
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Реализација на буџет
Во месец декември 2019 година реализацијата на буџетот е прикажана во
следната табела:

Ставка

401- основни плати
402-придонеси за
социјално осигурување
420-патни и дневни
расходи

Буџет 2019
година

Реализација на
буџетот до
31.12.2019

Реализација на

Преостанат

буџетот од

буџет на

01.12.2019 –

располагање до

31.12.2019

31.12.2019

22.743.000,00

22.209.078,00

1.819.458,00

533.922,00

8.575.000,00

8.406.864,00

690.139,00

168.136,00

500.000,00

351.143,00

233.845,00

148.857,00

2.350.000,00

1.961.136,00

150.619,00

388.864,00

450.000,00

435.770,00

10.627,00

14.230,00

2.500.000,00

2.323.255,00

556.349,00

176.745,00

1.339.000,00

1.041.440,00

312.753,00

297.560,00

660.000,00

482.084,00

70.345,00

177.916,00

95.000,00

43.360,00

28.360,00

51.640,00

31.000,00

30.214,00

0

786,00

940.000,00

872.951,00

558.385,00

67.049,00

215.000,00

213.580,00

213.580,00

1.420,00

4.000.000,00

3.525.314,00

2.624.997,00

474.686,00

44.398.000,00

41.896.189,00

7.269.457,00

2.501.811,00

421-комунални услуги,
греење, комуникација и
транспорт
423-материјали и ситен
инвентар
424-поправки и тековно
одржување
425-договорни услуги
426-други тековни
расходи
464-разни трансфери
465-исплата по извршни
исправи
480-купување на опрема
и машини
483-купување на мебел
485-вложување и
нефинансиски средства
ВКУПНО

Табела 7. Реализацијата на буџетот на Агенцијата
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