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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 („Службен 
весник на Република Македонија” број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 98/19 и 42/20), а согласно Решението за распишување на 
предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна 
Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 43/2020) број 
09-1422/2 од 16.02.2020 година, започнатите постапки за вработување на 
административни службеници се ставаат во мирување.  

Во Агенцијата за администрација во месец март 2020 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 2020 година спроведени се 4 испити за 
административно управување на кои  се пријавиле 21 кандидати. Од нив на испитот 
се појавија 7 кандидати од кои испитот го положиле 5 кандидати (71 %), а не го 
положиле 2 кандидати. Од кандидатите кои што се пријавени, 10 се вработени во 
јавен сектор, 4 во приватен сектор, додека 7 од пријавените кандидати биле 
невработени. 

Спроведени 
испити 

Пријавени 
кандидати 

Присутни 
на испит 

Положиле Неположиле
Јавен 

сектор 
Приватен 

сектор 
Невработен

4 21 7 5 2 10 4 7 
Табела 1. Административно управување март 2020 

 

Согласно Заклучоците, мерките и препораките донесени од Владата на 
Република Северна Македонија, во врска со потребата од преземање дополнителни 
мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), 
Агенцијата за администрација го запре спроведувањето на испитите за 
административно управување во останатите закажани термини во текот на месец 
март 2020 година. 
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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 2020 година, беа поднесени 64 
жалби и приговори на административните службеници, од кои 28 се од државни 
службеници и 36 жалби се од јавни службеници. 

Во тековниот месец беа одржани 5 седници во просториите на Агенција за 
администрација. На одржаните седници Комисијата одлучи по 86 
жалби/приговори на административните службеници, од кои 39 се за државни 
службеници и 47 за јавни службеници. 

Од вкупниот број на обработените жалби и приговори за месец март 2020 
година од државните службеници, уважени се 7 жалби, одбиени 31 и  Комисијата се 
огласила за ненадлежна за 1 жалба. 

Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од јавните службеници,  
уважени 12 додека одбиени се 35 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 

 

Запрена 
постапка

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

28 36 39 47 7 12 31 35 / / / / / / 1 / / / / / / / 

Табела 2. Обработени жалби во март 2020 
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Комуникација со корисници на услуги преку електронска 
контакт адреса 

На службената контакт е-маил адреса на Агенцијата пристигнати се 2 (две) е-
маил пораки во форма на прашања од заинтересирани граѓани, од кои што на 1 
(една) е одговорено, а за 1 (една) електронска порака во тек e подготовката на 
одговор или не е одговорено. Исто така одговорено е на 1 (една) порака во форма на 
прашање од заинтересирани граѓани, пристигната во претходнот месец. 

 

Јавни набавки 

Во текот на месец март 2020 година, донесени се 4 одлуки за јавни набавки, 
објавени се 2 огласи на ЕСЈН, донесени се 2 Одлуки за избор и склучени се 4 
договори во износ од 434.342,00 денари без ДДВ, односно 505.173,00 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 2 2 4 
Табела 3. Јавни набавки март 2020 
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Реализација на буџет 

Во месец март 2020 година реализацијата на буџетот е прикажана во 
следната табела: 

Ставка 
Буџет 2020 

година 

Реализација на 
буџетот до 
31.03.2020 

Реализација на 
буџетот од 
01.03.2020-
31.03.2020 

Преостанат 
буџет на 

располагање до 
31.12.2020 

401- основни плати 24.375.000,00 5.704.550,00 1.956.848,00 18.670.450,00

402-придонеси за 
социјално осигурување 

9.015.000,00 2.200.590,00 760.868,00 6.814.410,00 

420-патни и дневни 
расходи 

200.000,00 15.000.00 0 185.000,00 

421-комунални услуги, 
греење, комуникација и 
транспорт 

2.350.000,00 599.017,00 210.363,00 1.750.983,00 

423-материјали и ситен 
инвентар 

450.000,00 94.924,00 24.565,00 355.076,00 

424-поправки и тековно 
одржување 

2.500.000,00 270.988,00 87.259,00 2.229.012,00 

425-договорни услуги 1.354.000,00 350.916,00 116.011,00 1.003.084,00

426-други тековни 
расходи 

560.000,00 113.061,00 13.610,00 446.939,00 

464-разни трансфери 155.000,00 61.200,00 61.200,00 93.800,00

480-купување на опрема 
и машини 

500.000,00 0 0 500.000,00 

483-купување на мебел 50.000,00 0 0 50.000,00

485-вложување и 
нефинансиски средства 

3.200.000,00 798.466,00 0 2.401.534,00 

486-купување на возила 800.000,00 0 0 800.000,00

ВКУПНО 45.509.000,00 10.208.712,00 3.230.724,00 35.300.288,00

Табела 4. Реализацијата на буџетот на Агенцијата  

 


