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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 март 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 март 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 40 
кандидати. Од нив на испитот се појавија 14 кандидати, од кои што испитот го 
положија 10 кандидати или 71 %. Од кандидатите кои што полагале, 29 се вработени 
во јавен сектор, 4 во приватен сектор, додека 7 од пријавените кандидати се 
невработени. 

Спроведени 
испити 

Пријавени 
кандидати 

Присутни 
на испит 

положиле неположиле 
јавен 

сектор 
приватен 

сектор 
невработен 

8 40 14 10 4 29 4         7 
Табела 1. Административно управување март 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 март 2019 година, беа поднесени 38 
жалби. Во тековниот месец Комисијата одржа 5 седници, обработи 28 жалби, од кои 
20 жалби се од државни службеници и 8 жалби од јавни службеници. 

Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од државните 
службеници уважени се 11 и одбиени 9 жалби. 

 Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од јавните службеници 
уважени се 3 и одбиени 5 жалби.  

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 

26 12 20 11 11 3 9 5 / / / / / / / / / / / / 

Табела 2. Обработени жалби во март 2019 

 

Соработка со други институции и меѓународна соработка 

Агенцијата за администрација во текот на месец март 2019 година оствари 
соработка со институциите во јавниот сектор за што има обработено 28 предмети 
од кои 11 се однесуваат на тековното работење на Агенцијата за администрација, а 
останатите 17 предмет се поврзани со надлежностите на Агенцијатa, a се доставени 
од државни институции, општини, граѓани и други, и тоа: Влада на Република 
Северна Македонија (1); Министерство за здравство (1); Министерство за 
информатичко општество и администрација (1); Државно правобранителство на 
Република Северна Македонија (3); Управен суд (3); Комисија за заштита на правото 
за слободен пристап до информации од јавен карактер (1); Агенција за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој (1); Агенција за вработување на 
Република Северна Македонија (1); Совет за унапредување и надзор на ревизијата 
на Република Северна Македонија (1); Општина Кисела Вода (1) и Граѓани (3). 

  



 
 

3 
 

Заменик директорот на Агенцијата присуствуваше на Свечено потпишување 
на Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на 
статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари, кое се 
одржа на 06.03.2019 година, во Свечената сала на Владата на Република Северна 
Македонија.  

 

Слика  1. Свечено потпишување на Меморандум 

 

 
Во периодот од 13.05.1019 година до 15.03.2019 година, директорот на 

Агенцијата заедно со  генералниот секретар и тројца административни службенити 
од Агенцијата, учествуваа на работилница на тема „Анализа на имплементација на 
Законот за административни службеници и подготовка на препораки за потребни 
измени и дополнување“, хотел Скардус, Тетово. 

 
Вработени од Агенцијата во текот на месец март 2019 година присуствуваа 

на следните настани: 

- Обука на тема:„Анализа на монитиринг и евалуација на политики“, 13-
15.03.2019 година, хотел Хилтон, Скопје; 

- Обука на тема: „Меѓународни стандарди за професионално извршување 
на внатрешната ревизија и Методологија за работа на внатрешните 
ревизори со практична примери“, 18-19.03.2019 година, Конференциска 
сала-Царинска управа, Скопје; 
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- Седница на Работна група за преглед и ажурирање на методологијата за 
релевантен статистички систем за мониторинг на анти-корупциската 
политика“, 26.03.2019 година, Клуб на органите на управата; 

- Панел дискусија - Споделено родителско отсуство, Најдобри 
методи,практики и искуства, 26.03.2019 година, х. Мериот Скопје; 

- Конференција на тема: „Предизвици за развој на ЈВФК“, 28.03.2019 
година; Конференциска сала - Министерство за финансии, Скопје. 

 

Комуникација со корисници на услуги преку електронска 
контакт адреса 

На службената контакт е-маил адреса на Агенцијата, пристигнати се 57 е-
маил пораки во форма на прашања од заинтересирани граѓани, од кои што на 56 е 
одговорено, а на 1 не е одговорено. 

 

Јавни набавки 

Во текот на месец март 2019 година, утврдена е потреба од започнување на 2 
постапки за јавни набавки за кои се донесени одлуки за јавни набавки, објавени се 
2 огласи за јавни набавки на ЕСЈН, донесени се 5 одлуки за избор на најповолни 
понудувачи и склучени се 6 договори за јавна набавка со вкупна вредност од  
926.383,00 денари без ДДВ, односно 1.060.170,00 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 2 5 6 
Табела 3. Јавни набавки март 2019 
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Реализација на буџет 

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

Ставка 
Буџет 2019 

година 

Реализација 
на буџетот до 

31.03.2019 

Реализација на 
буџетот од 
01.03.2019 - 
31.03.2019 

Преостанат 
буџет на 

располагање до 
31.12.2019 

401–основни плати 22.913.000,00 5.431.669,00 1.843.794,00 17.481.331,00 

402-придонеси за 
социјално 
осигурување 

8.475.000,00 2.042.943,00 699.378,00 6.432.057,00 

420-патни и дневни 
расходи 

60.000,00 5.000,00 0 55.000,00 

421-комунални 
услуги, греење, 
комуникација и 
транспорт 

2.500.000,00 612.777,00 231.618,00 1.887.223,00 

423-материјали и 
ситен инвентар 

300.000,00 43.556,00 18.566,00 256.444,00 

424-поправки и 
тековно одржување 

2.500.000,00 598.260,00 295.732,00 1.901.740,00 

425-договорни 
услуги 

1.700.000,00 231.400,00 130.933,00 1.468.600,00 

426-други тековни 
расходи 

400.000,00 195.148,00 101.905,00 204.852,00 

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 10.088.160,00 3.321.926,00 33.309.840,00 

Табела 4. Реализацијата на буџетот на Агенцијата  
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