
 
 
 
 
Табела 3 Избор и именување на Директори и членови на управни и надзорни одбори 
 
Препорака Активност Надлежни 

институции 
Рок 

Препорака  3.1. Да се уреди 
постапката за избор и 
именување на Директор во 
јавните претпријатија и 
јавните установи, како и за 
избор и именување на 
членовите во управните и 
надзорните одредби 

Активност 1. Владата да донесе Уредба за спроведување 
на постапка за избор и именување на Директор во јавните 
претпријатија и јавните установи, како и за избор и 
именување на членовите во управните и надзорните 
одредби  
Активност 2. Формирање на посебна Комисија за 
постапување по документација за избор на Директор и 
тоа да се наведе во пропис во кој се предвидува Избор на 
Директор 
Оваа Комисија да биде составена од претставник од 
органот каде се избира/именува Директор кој ќе биде 
претставник од административни службеници надлежни 
за човечки ресурси, претставник од невладиниот сектор, 
претставник од ДКСК и секретар на Општината, 
претставник од стручната и научната јавност. Оваа 
Комисија треба да се состанува ad hoc односно по 
потреба во случаите кога се распишува оглас за избор на 
Директор. На членовите на Комисијата да им се определи 
надомест кој ќе биде прецизиран според критериумот 
број на пријавени кандидати по огласот.  Или, во однос 
на изборот на функционерите или лица на положба, во 
рок од 1 година да се формира посебен Комитет или 
Комисија за избор на функционери, кој би бил составен 
од 9 члена (еден претставник од Владата, еден 
претставник од општина, еден претставник од МИОА, 

Владата, МИОА,  Една година 



еден претставник од АА,  еден од невладин сектор и 
двајца претставници од стручњаци од пракса). Членовите 
на Комитетот да имаат мандат од 5 години, без можност 
за реизбор. Месечниот надоместок на членовите да се 
определува според бројот на предмети по кои 
одлучувале. Потребно е да се донесе посебен закон со кој 
ќе се регулира изборот на овие членови, местото каде ќе 
ги одржуваат седниците и ќе одлучуваат, постапката за 
избор на функционерите. 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата  
Додека да се формира ова тело, Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата при Собранието на РСМ да 
го врши изборот на функционерите на самостојните 
органи и регулаторните тела, и покрај тоа што тоа би 
значело мешање на законодавна во извршна власт. Сепак, 
доколку изборот на членовите во оваа Комисија е 
непристрасен и станува збор за професионални и стручни 
лица, проблемот може да се надмине. Затоа е потребно 
јавно да се знае составот на оваа Комисија. 
Активност 3: Прецизирање на одредба од ЗЈП и Закон за 
установи која се однесува на мандатот, дека Директорот 
се избира со мандат од четири години, со право на само 
уште еден повторен избор 
Активност 4: Донесување на подзаконски акт од страна 
на единиците на локалната самоуправа, со кој ќе се 
прецизира постапката за избор и именување на членови 
на Управни и надзорни одбори на ЈП и ЈУ основани од 
општината, односно Советот и Донесување на 
подзаконски акт од страна на Владата на РСМ со кој ќе 
се прецизира постапката за избор и именување на 
членови на Управни одбори на ЈП и ЈУ основани од 
Владата 
Активност 5: Донесување на подзаконски акт од страна 



на Општината со кој ќе се прецизира постапката за избор 
и именување на Директори на ЈП и ЈУ основани од 
општината, односно Советот 
Активност 6: Измена и дополнување на важечката 
легислатива 
Измена и дополнување на ЗЈП 
Измена во Закон за установи 
Материјалните прописи кај избор на членови на управни 
одбори, членови на надзорни одбори и Директори 
6.1. Предвидување на  донесување на Подзаконски акт со 
кој што на детален начин ќе се уреди постапката за 
избор, именување и разрешување на Директори на ЈП и 
ЈУ 
6.2. Предвидување на  донесување на Подзаконски акт со 
кој што на детален начин ќе се уреди постапката за 
избор, именување и разрешување на членови на УО и НО                                    
– Формирање на посебна Комисија при Владата на РСМ  
 Формирање на посебна Комисија при Општините и 
Градот Скопје  
Активност 7 – Спроведување на обуки за членовите на 
овие Комисии 
 
Активност 8 –Изготвување на Прирачник за 
спроведување на постапката за избор на Директор и 
постапка за именување ма членови на управни и 
надзорни одбори 
Активност 9 - Донесување на Решение за избор, 
именување, разрешување со задолжително образложение 
и правна поука 
Активност 8 - ВД директор да се избира од редот на 
вработените и неговиот мандат да не може да се 
продолжува. 
Активност 9 -Да се утврдат прецизни критериуми за 



начин и услови за именување на членови во управни 
одбори, нивна одговорност 
Активност 10 -Членовите на Управен одбор да се познати 
стручњаци во областа на предметот на работењето на 
јавното претпријатие. 
Активност 11 - Бројот на членовите на Управниот одбор 
да не може да биде повеќе од 5 члена. 
Активност 12 - Да се бара посебен вид на образование во 
согласност со дејноста на органот во чиј управен одбор 
се членува 
Активност 13 - Надоместокот да биде еднаш месечно, 
доколку се одржале седници и да не изнесува повеќе од 
една месечна просечна плата или да се определува 
согласно број на предмети за кои одлучувале. 

Препорака 3.2. : Да се 
воедначи постапката за избор 
на директори и членови во 
самостојните државни органи 
и регулаторни тела  
 

Активност: Членовите на Колегијалните органи и 
нивните претседатели, како и директорите на инокосните 
самостојни државни органи и регулаторни тела да се 
избираат на јавен конкурс на Предлог на Комисија за 
прашања и именување во Собранието на РСМ 
Комисијата за прашања и именување при Собранието на 
РСМ да изготви подзаконски акт со кој на прецизен 
начин ќе ја уреди постапката за избор на функционерите, 
нивната одговорностм како и правна заштита за 
незадоволните кандидати 
Да се усогласат одредбите од посебните материјални 
прописи во кои се утврдуваат условите за избор, 
одговорност и разрешување на овие функционери 
Цел: Ќе се воведе конзистентен систем за избор на 
носители на јавни функции 
 

Надлежна 
институција: 
МИОА, Влада, 
Собрание на 
РСМ 
 

1 година 

Препорака 3.3 
Прецизирање на одредби за 
разрешување на Директори 

Активност 1: Во материјални прописи да се изврши 
дополнување на одредбата за разрешување на директор 
Добар пример од ЗЈП за разрешување на Директор 

МИОА, Владата 1 година 



пред истекот на мандатот Член 24 -а од ЗЈП Директорот на јавното претпријатие и 
заменик на директор на јавното претпријатие основано од 
Владата на Република Македонија се разрешува пред 
истекот на мандатот, во следниве случаи: - на негово 
барање, - ако настане некоја од причините, поради кои 
според прописите за работни односи му престанува 
работниот однос согласно со закон, - ако не работи и 
постапува според закон, статут и актите на јавното 
претпријатие или неоправдано не ги спроведува одлуките 
на управниот одбор или постапува во спротивност со 
нив, - ако со својата несовесна и неправилна работа 
предизвика штета на јавното претпријатие, - ако ги 
занемарува или не ги извршува обврските и со тоа ќе 
настанат нарушувања во вршењето на дејноста од јавен 
интерес на јавното претпријатие, - ако не достави 
извештај согласно со членот 23-а став 1 од овој закон, - 
ако и по истекот на рокот определен во членот 23-а став 3 
од овој закон не ги отстрани недостатоците или и во тој 
рок повторно има недостатоци и/или загуби во 
финансиското работење и - ако и по истекот на рокот 
определен во членот 5 став 3 и членот 7-а став 1 од овој 
закон не ги објави тримесечниот извештај кој содржи 
показатели за финансиското работење, годишната сметка 
и извештајот за работењето на јавното претпријатие на 
веб страницата на јавното претпријатие. 

Препорака 3.4.  Да се 
предвиди постапката за 
именување и одговорност на 
секретарите како 
административни 
службеници од категорија А 

Активност 1: Измени во ЗАС да се прецизира постапката 
за одговорност на административните службеници од 
категорија А односно секретарите. Како, одговараат, 
пред кого, за што, кој има право да даде предлог за 
поведување на постапката и кои мерки може да му се 
изречат. 
Активност 2: Да се утврдат критериуми за именување, 
одговорност и разрешување на секретарите 

  



Активност 3:Мандат на секретар да трае до избор на нов 
функционер, а не мандатот да му биде ист за да се 
обезбеди непречно  работење на институцијата и 
континуитет во работењето, а по можност да се предвиди 
и секретарите да се перманентни, односно постојани и да 
не се менуваат по заменување на функционерот доколку 
не им е покрената постапка за одговорност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Овој документ е подготвен во рамките на проектот „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен 
фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам”, финансиски  поддржан од грант на Амбасадата на Кралството Холандија. 

 


