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Постапки за селекција на кандидати за вработување и 
унапредување на административни службеници  

Врз основа на член 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик, а согласно 
Решението за распишување на избори за претседател на Република Северна 
Македонија, објавено во Службен Весник бр. 34/2019, започнатите постапки за 
вработување на административни службеници се ставаат во мирување.  

Во Агенцијата за администрација во месец април 2019 година, не се 
пристигнати барања за објавување на јавни и интерни огласи и од тие причини не 
се спроведени активности поврзани со постапките за селекција на кандидати за 
вработување и унапредување. 

 

 

 

Испит за административно управување 

Во текот на месец април 2019 година, спроведени се 8 испити за 
административно управување и испратени се 4 Известувања до Министерството за 
информатичко општество и администрација за резултатите од полагањето на 
испитот. На спроведените сесии за административно управување, пријавени беа 42 
кандидати. Од нив на испитот се појавија 31 кандидати, од кои што испитот го 
положија 23 кандидати или 74 %. Од кандидатите кои што полагале, 26 се вработени 
во јавен сектор, 2 во приватен сектор, додека 3 од пријавените кандидати се 
невработени. 

Спроведени 
испити 

Пријавени 
кандидати 

Присутни 
на испит 

положиле неположиле
јавен 

сектор 
приватен 

сектор 
невработен

8 42 31 23 8 26 2         3 
Табела 1. Административно управување април 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 април 2019 година, беа поднесени 27 
жалби. Во тековниот месец Комисијата одржа 5 седници, обработи 15 жалби, од кои 
10 жалби се од државни службеници и 5 жалби од јавни службеници. 

Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од државните 
службеници уважени се 6, одбиени 3 жалби и 1 жалба е отфрлена како 
недозволена. 

 Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од јавните службеници 
уважена 1, одбиена 1, отфрлена како недозволена 1, мериторно уважена 1 и 
мериторно одбиена 1 жалба.  

Број на 
примени 
жалби и 

приговори 

Број на 
обработени 

жалби и 
приговори 

државни (Д) и 
јавни 

службеници (Ј) 

уважени одбиени 
отфрлени 

како 
недозволени

отстапени 
на друг 
орган 

повлечени 
од 

подносител

не 
надлежност 

мериторно 
уважени 

мериторно 
одбиени 

Д Ј Д Ј Д Ј Д Ј Д Ј Д Ј Д Ј Д Ј Д Ј Д Ј 

20 7 10 5 6 1 3 1 1 1 / / / / / / / 1 / 1 

Табела 2. Обработени жалби во април 2019 
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Соработка со други институции и меѓународна соработка 

Агенцијата за администрација во текот на месец април 2019 година оствари 
соработка со институциите во јавниот сектор за што има обработено 22 предмети 
од кои 1 се однесува на тековното работење на Агенцијата за администрација, а 
останатите 21 предмет се поврзани со надлежностите на Агенцијатa, a се доставени 
од државни институции, општини, граѓани и други, и тоа: Влада на Република 
Северна Македонија (3); Народен правобранител на Република Северна Македонија 
(1); Државно правобранителство на Република Северна Македонија (8); Државна 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен (1); Агенција за храна и ветеринарство (1); Основен суд Струга (1); Агенција за 
вработување на Република Северна Македонија (1); Новинска агенција „МАКФАКС“ 
(1); Фондација Отворено општество – Македонија (1); Адвокат (1), Aдминистративен 
службеник (1) и Анонимно (1). 

Во период од 10 до 13 април 2019 година во работна посета во Управа за кадри 
на Црна Гора, беше делегација од Агенцијата за администрација предводена од 
директорот Спасе Глигоров и генералниот секретар Миланчо Успрцов. Цел на 
посетата беше потпишување на Акциски план за спроведување на Договорот за 
соработка помеѓу Управата за кадри на Црна Гора и Агенцијата за администрација 
на Република Северна Македонија.  

Акцискиот план го потпишаа директорот на Агенцијата за администрација г-
дин Спасе Глигоров и директорката на Управата за кадри г-ѓа Светлана Вуковиќ, во 
присуство на Амабасадорот на Република Северна Македонија во Црна Гора Н.Е. г-
динот Михајло Трпковски. 

 
Слика  1. Свечено потпишување на Акциски план 
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На 16.04.2019 година, директорот на Агенцијата присуствуваше на  јавна 

расправа организирана од Министерството за информатичко општество и 
администрација, на 15.04.2019 година, започна консултативниот процес за измени 
на Законот за вработените во јавниот  сектор и Законот за административни 
службеници. 

 

Слика  2. Јавна расправа за ЗАС и ЗВЈС 

Директорот на Агенцијата за администрација Спасе Глигоров, зборуваше за 
потребата од измена и дополнување на Законот за административните службеници 
која произлегува од практичната примена и детектирањето на проблемите и 
недостатоците во истиот. Во своето излагање тој истакна дека е потребна 
рационализација на условите за вработување и поедноставување на постапката за 
вработување на админситративни службеници, прецизирање на постапката за 
унапредување на административни службеници и  рационализација на комисиите 
за водење на дисциплински постапки и ефектуирање на рокот за застареност за 
поведување на дисциплинска постапка. 

Вработени од Агенцијата во текот на месец април 2019 година присуствуваа 
на следните настани: 

- Промоција на Извештај-Родова базирана дискриминација и работнички 
права, Реактор Истражување во акција, Скопје, 11.04.2019 година; 

- Обука на тема: „Јавни набавки во пракса согласно одредбите од ЗЈН“, City 
Park-Скопје, 24.04.2019 година. 
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Комуникација со корисници на услуги преку електронска 
контакт адреса 

На службената контакт е-маил адреса на Агенцијата, пристигнати се 38 е-
маил пораки во форма на прашања од заинтересирани граѓани, од кои што на 36 е 
одговорено, а на 2 не е одговорено. 

 

Јавни набавки 

Во текот на месец април 2019 година, склучен е 1 договор за јавна набавка со 
вкупна вредност од  221.310,00 денари без ДДВ, односно 261.145,00 денари со ДДВ. 

Број на донесени 
Одлуки за јавни 

набавки 

Објавени огласи на 
ЕСЈН 

Број на донесени 
Одлуки за избор 

Број на склучени 
договори 

/ / / 2 
Табела 3. Јавни набавки април 2019 
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Реализација на буџет 

Во месец април 2019 година реализацијата на буџетот е прикажана во 
следната табела: 

Ставка 
Буџет 2019 

година 

Реализација 
на буџетот до 

30.04.2019 

Реализација на 
буџетот од 
01.04.2019 - 
30.04.2019 

Преостанат 
буџет на 

располагање до 
31.12.2019 

401–основни плати 22.913.000,00 7.330.053,00 1.898.384,00 15.582.947,00 

402-придонеси за 
социјално 
осигурување 

8.475.000,00 2.763.111,00 720.168,00 5.711.889,00 

420-патни и дневни 
расходи 

60.000,00 35.905,00 30.905,00 24.095,00 

421-комунални 
услуги, греење, 
комуникација и 
транспорт 

2.500.000,00 750.815,00 138.038,00 1.749.185,00 

423-материјали и 
ситен инвентар 

300.000,00 106.028,00 62.472,00 193.972,00 

424-поправки и 
тековно одржување 

2.500.000,00 635.621,00 37.361,00 1.864.379,00 

425-договорни 
услуги 

1.700.000,00 306.718,00 75.318,00 1.393.282,00 

426-други тековни 
расходи 

400.000,00 215.148,00 20.000,00 184.852,00 

480-купување на 
опрема и машини 

500.000,00 128.940,00 0 371.060,00 

483-купување на 
мебел 

50.000,00 0 0 50.000,00 

485-вложување и 
нефинансиски 
средства 

4.000.000,00 798.467,00 0 3.201.533,00 

ВКУПНО 43.398.000,00 13.070.806,00 2.982.646,00 30.327.194,00 

Табела 4. Реализацијата на буџетот на Агенцијата  

 


