Табела 2 Препораки: Стручност и компетентност на кадрите во јавната администрација
Препорака

Активности

Надлежни
институции

Рок

Група 2
Препорака 2. 1 Актите за
систематизација на работните
места да се усогласат со
Фраскатиевата
класификација и видот на
образованието
да
соодејствува со работните
задачи кои треба да ги
извршува службеникот

Активност 1. Во правилниците за систематизација на МИОА
работни места видот на образование да се презентира во MO
согласност со Фраскатиева класификација и видот на
образованието да соодејствува со работните задачи кои
треба да ги извршува службеникот
Активност 2: измена во ЗАС и позаконските акти во кои
точно ќе се прецизира од која област ќе се бараат 180 или
240 или 300 кредити. На пример, дали ако се бара правни
науки 240 кредити може 180 кредити да се од правни науки,
а 60 од други. Доколку се предвиди таква можност од кои
науки.
Активност 3: Во правилниците за систематизација на
работните места, кај видот на образованието не треба да се
наведува научното подрачје, туку конкретно полето и
областа од полето. На пример Општествени науки како вид
на образование да не се наведува затоа што е тоа широка
категорија или поим кој опфаќа многу различни профили на
дипломирани кадри кои не се соодветни за одредени работни
места. Конкретно да се наведе видот на образование дали се
бара од завршени и прв циклус на студии и втор циклус на
студии или само од втор или само од прв циклус на студии.
На пример, кај условот од исполнување на 240 кредити да се
наведе од кој циклус на студии се бара видот на

6 месеци

образованието - надлежен орган секоја институција за својот
акт
Препорака 2.2. Да се зајакне
ефикасноста и стручноста на
Комисиите за селекција на
кандидати

Активност 1: Насоки за органите во комисија за селекција и АА, надлежни 1 година
унапредувања да номинират вработени кои веќе имаат институции
искуство во спроведување на постапки за вработување. Да се
внимава на стручноста и компетентноста на членовите на
овие комисии и да се утврдат критериуми за составот на
Комисиите за селекција на кандидати.
Активност 2: Да се обезбедат обуки, да се зголеми
интегритетот на овие лица и да заштитат од секој вид на
влијанија
Активност 3: Да се изготви прирачник за постапување на
членовите комисиите
Активност 4. Во случај на повреда на одредбите за фер и
транспарентност во одлучувањето да има можност се
покрене дисциплинска постапка
Активност 5. Да се прецизираат условите за именување во
Комисија за селекција за кандидати ( дали таа треба за секој
оглас да се менува или пак треба да е постојана, дали им
следува надомест на членовите, да се спроведе обука на
членовите во овие комисии, да изготвуваат одлуки со
детални образложенија за текот на целата постапка и
причините поради кои на одреден кандидат му е даден
приоритет). За ова е потребна измена во ЗАС и да се донесе
подзаконски акт од страна насекоја институција од јавен
сектор.
Активност 6: Доколку во постапка по приговор или жалба,
или ревизија на постапки за селекција, второстепениот
орган утврди повреда во постапка за пополнување на
работно место и за тоа е констатирано влијание на член од

комисијата да се покрене постапка за одговорност на членот
на Комисијата.
2.3.
Задолжително
спроведување на обуки за
административни
службеници

Активност 1: МИОА да врши редовна контрола на
Годишните планови за обука на административните
службеници, и тоа, во однос на четири аспекта: дали е
изготвен Планот, дали се опфатени сите службеници,
надоместоците за обуките за стручното усовршување да ги
покрива институцијата, но со ограничување на износот и
дали службеникот го пренел знаењето

МИОА,
6 месеци
Академија
за
стручно
усовршување,
надлежни
институции

Активност 2: МИОА да спроведе контрола врз работењето
на
Академијата
за
стручно
усовршување
на
административни службеници и да даде задолжителни мерки
за најзино делотворно функционирање
2.4. Контрола над доследна Активност 1: Државниот управен инспекторат да спроведе ДУИ,
сите 1 година
примена на членот од ЗОУП надзор дали оваа одредба од законот се применува и да им институции кои
за делегирана надлежност
остави одреден рок од 30 дена да ја спроведат истата
се дел од јавниот
сектор
Активност 2: Во актот за систематизација да се предвиди
работно место за лице овластено за водење на управна
постапка

*Овој документ е подготвен во рамките на проектот „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен
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