
 
 
Табела 4. Препораки: Контролни механизми 
 
Препорака Активности Надлежни 

институции 
Рок 

Група 4 Контролни 
механизми 

   

Препорака 4.1 Јакнење на 
контролната улога на МИОА 

Активност 1: МИОА да ги зајакне своите механизми на 
контрола и да изрекува мерки или да покренува иницијативи 
за покренување на прекршочна постапка за неизвршувањето 
или ненавременото доставување на податоци до МИОА кои 
согласно законите органите се должни да ги изготват и да ги 
достават до МИОА 
Активност 2: Да се зајакне одговорноста на вработените во 
Одделението на МИОА кои што вршат контрола на  
подзаконски акти за внатрешна организација и 
систематизација, Годишните планови за вработување, 
изготвување на функционална анализа, спроведување на 
обуките, особено  кога даваат согласност за нивно донесување 
Активност 3: Да се утврдат прецизни критериуми за 
утврдување на потреба за измена и дополнување на овие 
правилници 
Активност 4: Да се размисли за можноста надлежноста за 
давање на согласност на актите за внатрешна организација и 
систематизација да се додели на АА како самостоен државен 
орган, кој ќе биде овластен за давање на согласност на овие 
акти во сите институции од јавниот сектор. На овој начин, ќе 
бидат опфатени не само органите на државната управа и 
локалните органи, туку и на регулаторните тела и другите 
самостојни државни органи. 
Активност 5: При користење на соодветен контролен 
механизам предвиден во законските или подзаконските акти, 

МИОА  Една 
година 



на пример при давање согласност, одобрение, мислење, 
постапување по приговори и жалби, органите да формираат 
посебно одделение чија задача ќе биде целосна проверка на 
актот и образложението што се доставува до нив. И доколку со 
актот се врши заобиколување на одредена процедура која 
остава можност за влијанија кои би се одразиле на квалитетот, 
стручноста, професионалноста на вработените и работењето 
на органот, да не ја даваат согласноста или одобрението. Тука 
пред се мислиме на надлежноста на МИОА за давање 
согласност на Правилниците за систематизација на работните 
места и надлежноста на Советот на општината при давање на 
согласност на Годишни планови на јавните претпријатија. 
Активност 6: Јавност на податоците од нотирани 
незаконитости во постапки за пополнување на работни места 
од страна на АА, ДУИ, НП, ДКВУПРО 
Активност 7: Во текот на постапката за селекција на 
кандидати органот кој го распишува огласот задолжително со 
Годишниот план за вработување, да ги достави и 
реализираните вработувања во текот на годината, со исклучок 
доколку станува збор за објавување на прв оглас во годината. 
Оваа одредба да се стави во ЗАС 
 
 

Препорака 4.2 Да се зајакне 
меѓу секторската соработка  
помеѓу институции 
инволвирани во постапки за 
пополнување на работни 
места – цел надминиување на 
одредени дилеми, нејаснотии 
и давање препораки околку 
своите надлежности и 
усогласување по одредени 

Активност 1: Почесто состанување на Советот за реформи на 
јавната администрација со цел надминување на одредени 
системски слабости во јавниот сектор и јакнење на 
контролните механизми 
Активност 2: Во период од шест месеци би требало да се 
состане Советот за реформи во јавната администрација во кој 
задолжително ќе бидат вклучени и претставници од ДКСК, 
невладиниот сектор, истакнати стручњаци од областа на 
административното право, од функционирање на јавните 
претпријатија, јавните установи, самостојните органи, 

МИОА, АА  6 месеци 



заеднички надлежности и 
постигнување на ефикасност 
и ефективност во нивното 
работење 

регулаторните тела, инспекциските служби, вработените во 
организациона единица за човечки ресурси, претставници од 
Министерството за финансии, Министерството за политички 
систем и односи со заедниците, Министерството за труд и 
социјална политика, Министерството за правда и Народниот 
правобранител и покрај тоа што делот од овие претставници се 
веќе членови предвидени и во Стратегијата за реформа на 
јавната администрација за 2028-2022 година. Имено, согласно 
Стратегијата во  Советот  членуваат  и  заменик  на  
претседателот  на  Владата  задолжен  за  европски  прашања;  
заменик  на  претседателот  на  Владата  задолжен  за  
спроведување  на  Рамковниот  договор;  министерот  за  
информатичко  општество  и  администрација;  министерот  за  
надворешни  работи;  министерот  за  правда;  министерот  за  
финансии;  министерот  за  труд  и  социјална  политика;  
министерот за локална самоуправа; генералниот секретар на 
Владата; секретар на Секретаријатот  за  законодавство;  
директорот  на  Агенцијата  за администрација  и претставник  
од Заедницата  на  единици на локална самоуправа  (ЗЕЛС). 
Доколку е потребно, претседавачот на Советот може да  
покани  на  седниците  да  присуствуваат  и  претставници  од  
граѓанското  општество  или  други  релевантни и засегнати 
чинители. 1 
Овој Совет во рок од шест месеци би требало да ги разгледа не 
само овие препораки, туку да го слушне мислењето и на сите 
претставници и да им се дадат конкретни задачи и обврски 
секој од својата област да подготви одредени препораки. 
После шест месеци секој од надлежните органи треба да 
достави предлог измени на законски решенија и истите да ги 
стави во процедура за донесување на измени и дополнувања 
на досегашните законски решенија. 
Седниците на Советот да бидат продуктивни. Што подразбира 

 
1 https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/srja_2018-2022_20022018_mk.pdf 



наведување на конкретни активности и мерки кои треба да се 
преземат предвидување на рок во кој треба да се спроведат и 
давање на конкретни предлози и мерки. За потребите за 
спроведување на одредени активности доколку е потребно да 
се предвидат и експертски тимови. 
Активност 3: Да се интензивира работата на Мрежата на 
организационите единици за управување со човечки ресурси 

Препорака 4.3. Усогласување 
на постапката за согласност 
на годишните планови за 
вработување 

Активност 1: Секоја од институциите да изготви анализа на 
обемот на работните задачи, видот на задачите, големина на 
територија, бројот на населението, оптовареноста на 
вработените, ефикасноста на извршување на задачите и бројот 
на вработените кои им се потребни за секое работно место 
Активност 2  
Измена во член 37-з од ЗЈП -  Директорот на јавното 
претпријатие, по претходно мислење на Министерството за 
информатичко општество и по претходна согласност од 
Министерството за финансии за јавните претпријатија 
основани од Република Македонија, односно по претходна 
согласност од советот на општината за јавните претпријатија 
основани од единиците на локалната самоуправа, подготвува 
годишен план за вработување во јавното претпријатие за 
следната година, согласно со Законот за вработени во јавен 
сектор.  
Планот од ставот 1 на овој член во текот на годината на која се 
однесува може да се менува само по претходно добиена 
согласност од Министерството за финансии за јавните 
претпријатија основани од Република Македонија, односно по 
претходна согласност од советот на единицата на локалната 
самоуправа за јавните претпријатија основани од единиците на 
локалната самоуправа. 
Активност: Да се дополни одредбата со додавање дека за 
измената е потребно претходно детално образложение. 

Институции 
кои се дел од 
јавниот сектор 

1 година 

Препорака 4.4.  Измени во Активност 1: Да се изврши анализа во однос на тоа кое е   



надлежноста за судската 
постапка по работни спорови  
за заштита на правата, 
интересите и одговорноста на 
административни 
службеници 

подобро решение дали судската заштита да се остварува од 
страна на редовното судство или од страна на управното 
судство.  
Активност 2: Измена на материјални прописи во однос на 
надлежност на суд во поглед на остварување на судската 
заштита. Измена на ЗУС во однос на предметот за нивна 
надлежност 
Активност 3:Усогласување со компаративните искуства. 

Препорака 4.5 
Дополнување на ЗЈП со 
можност за контрола над 
примената на 
прекршочните одредби и 
санкциите 
 

Активност 1: Во ЗЈП да се додаде одредба за контрола и 
надзор над одредбите од овој закон и прекршочни одредби за 
висините на глобите кои ќе се изрекуваат во случај на 
непочитување на одредбите или пак да се стави упатна 
одредба за примена на друг закон во кој се регулираат овие 
прашања 
 

  

Препорака 4.6: Зајакнување 
на ефектите од примена на 
контролните механизми 

Активност 1: Да се додаде законска одредба во ЗАС и Законот 
за управна инспекција и Законот за основање на Државна 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен со која ќе се предвиди должност 
за институциите да ја доставуваат одлуката по која постапиле 
по одлука на АА и по одлука на ДУИ во рок од 15 дена од 
приемот на одлуката 
Активност 2: – Да се направат јавно видливи ефектите од 
контролните механизми и да се преземат мерки со кои ќе се 
обезбеди ефективност во извршување на второстепени одлуки. 
Органите да имаат правна можност на следење на извршување 
на нивните одлуки 
Активност 3: АА, ДУИ и ДК за управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен во Годишните извештаи од 
своето работење да наведуваат податоци за извршноста на 
нивните одлуки, односно дали, како и во кој рок е постапено 
по нивните одлуки 
Активност 4: ДУИ да наведе статистички податоци за број на 

  



покренати и извршени надзори во постапките за вработување, 
по чија иницијатива биле покренати, каква одлука е донесена, 
кои се најчестите утврдени незаконитости кои се утврдени, 
кои мерки ги изрекол инспекторатот и за кој орган и како е 
постапено по нивната одлука 
Активност 5: Тужбите за покренување на работни спорови, 
против одлуките на Комисијата да се доставуваат и до 
Комисијата за да може да констатира дали органот постапил 
согласно одлуката, односно дали ги отстранил 
недоследностите или незаконитостите во својата одлука. 
Активност 6: Редовното судство да доставува податоци до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос и до ДУИ во однос на покренати 
работни спорови против нивната одлука, како и за исходот на 
постапката. 

Препорака 4.7.: ДКСК да 
обезбеди поголема 
транспарентност во однос на 
ставот што го има по 
одредени прашања кои 
нормативно не се доволно 
прецизни и јасни и јакнење 
на улогата на ДКСК во однос 
на градењето на интегритет 
во институциите кои се дел 
од јавниот сектор 

Активност 1: Во Законот за спречување на корупција и судир 
на интереси да се инкорпорира одредба или да се дополни кај 
надлежноста дека ДКСК ќе даде насоки до институциите кои 
се дел од јавниот сектор за изготвување на План за интегритет 
во секоја институција 
Министерството за правда и ДКСК ќе вршат надзор дали е 
донесен план за интегритет, објективност и квалитет на планот 
и степенот на примена на мерките и активностите за 
подобрување на интегритетот.  
Оваа препорака произлегува од компаративните решенија, на 
пример во Законот за Агенција за борба против корупција,2 но 
и од ЗСКСИ член 17 точка 18 која гласи дека ДКСК има 
надлежност да презема активности во насока на јакнење на 
личниот и институционален интегритет.  
Активност 2: ДКСК да изготви прирачник за изработка на 

  

 
2 http://www.acas.rs/zakoni-i-drugi-propisi/zakoni/o-agenciji-za-borbu-protiv-korupcije/ 

 



план за интегритет 
Активност 3:  ДКСК да изготви листа за сите носители на 
јавни функции. Таксативно да се наведат сите лица кои се 
сметаат за функционери, со акцент на лицата кои ги именува 
Владата и прецизирање на постапката за нивно именување. 
Активност 4: ДКСК да изготви брошура во која ќе се 
содржани законските поими, акти во однос на кои се одлучува 
и примери од практиката 
Активност 5: Да се наведат критериуми според кои се 
утврдува судир на интереси при извршување на функција и 
друга работа 
Активност 6: Во Законот за спречување на корупција или 
Законот за вработените во јавниот сектор да се изврши 
прецизно дефинирање на овие поими и за кого се однесуваат, 
да се прецизира судирот на интереси особено во делот кој се 
однесува на вршење на две или повеќе јавни функции, од кој 
орган лицето зема плата, од кој функционален надоместок, 
таксативно наведување на лицата кои треба да достават 
анкетен лист до Комисијата за спречување на корупција 
Активност 7: Запознавање на одредени лица со свои права и 
обврски за можност за пријавување во ДКСП по стапување на 
одредена функција и за настапувањето на судир на интереси 
при извршување на инкомпатибилни функции. 

Препорака 4.8. ДКСК да ги 
зајакне своите капацитети и 
да се формира посебна 
организациона единица 
надлежна за следење и 
евалуација на препораките од 
анализите за ризик од 
корупција. Оваа единица 
редовно да изготвува 
извештај за отстранување на 

Активност 1: Измена во Правилникот за внатрешна 
организација во ДКСК во кој ќе се додаде нова организациона 
единица 
Активност2:  Измена на Правилникот за систематизација на 
работни места во ДКСК во кој ќе се предвидат нови работни 
места и број на извршители во новата организациона единица 

ДКСК 1 година 



ризикот во постапките за 
вработување во јавниот 
сектор 
Препорака 4.9. : Зајакната 
контрола врз 
транспарентност на 
институциите односно 
јавното објавување на 
документи од постапките за 
вработување кои се од јавен 
инетрес 

Активност 1 : Агенцијата за слободен пристап до информации 
од јавен карактер да спроведе  мониторинг врз институциите 
во однос на примената на член 10 од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, во кој таксативно 
се наведуваат документите кои органите треба јавно да ги 
објавуваат и да ги направат достапни на веб страните на 
своите институции  
Активност 2: Да се утврдат критериуми за тест на штетност и 
кај сите органи да се провери дали некоја класифицирана 
информација реално не треба да се објави и врз основа на тоа 
истите да бидат класифицирани 
Активност 3: Во рок од шест месеци Агенција за слободен 
пристап до информации од јавен карактер да изврши проверка 
на сите веб страни на институциите, да провери дали се јавно 
достапни сите документи кои се наведени во член 10 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
Надлежност на Агенцијата Член 30 Агенцијата ги врши 
следниве работи: - води управна постапка и одлучува по 
жалби против решението со кое имателот на информацијата го 
одбил или отфрлил барањето за пристап до информации на 
барателите, - се грижи за спроведување на одредбите од овој 
закон, - подготвува и објавува листа на иматели на 
информации, - дава мислења по предлози на закони со кои се 
уредува слободен пристап до информации.3 
Активност 4: Доколку се констатира дека институциите ги 
немаат објавено овие податоци да им се остави рок од 1 месец 
да ги објават, при повторната контрола доколку документите 

Агенција за 
слободен 
пристап до 
информации 
од јавен 
карактер, 
институции од 
јавен сектор 

6 месеци 

 
3 З а к о н за слободен пристап до информации од јавен карактер, Сл.весник на РСМ бр.101/2019 

 



не се објавени за функционерот и службеното лице да се 
изрече глоба, доколку и после изречената глоба не се објават 
податоците да следи одговорност и за функционерот и за 
службеникот. 
Активност 5:   да се утврдат критериуми според кои некоја 
информација може да биде класифицирана 
Активност 6: Транспарентност на постапката за унапредување 
и оценување на административните службеници - Секоја од 
институциите кои се дел од јавниот сектор во рок од 6 месеци 
да го објави на својата веб страна подзаконскиот акт со кој се 
уредува постапката за унапредување и подзаконскиот акт со 
кој се прецизира постапката за оцена на ефект на 
административните службеници. 
Во подзаконските акт да се воспостават јасни критериуми за 
успешност на вработените 
Активност 7: - Транспарентност во огласите - Огласите за 
пополнување на работните места и за избор на функционери 
освен во весници да се објавуваат и на веб страната на самата 
институција, но и на едно место, на пример на веб страната на 
Агенција за администрација, само да има два таба еден за 
административните службеници и еден за функционери 
Активност 8: Транспарентност на податоци за функционери 
Колкава е вкупната бројка на функционери, избрани им 
именувани лица 



Препорака 4.10  Доследна 
примена на член 7 од ЗАС 
 

Активност 1: МИОА да ги зајакне своите капацитети технички 
и кадровски за доследна примена на членот 7 од ЗАС 

 

МИОА 6 месеци 

Препорака 4.11.  Враќање 
на довербата на граѓани во 
институции 
 

Активност 1: Институции преку јакнење на својата 
Институции Институциите преку јакнење на нивната 
транспарентност, респонзивност и одговорност во работењето 
треба да ја вратат довербата на граѓаните во институциите. 
Активност 2: Институциите да се афирмираат во поглед на 
квалитетот на своето работење, ефикасноста, 
транспарентноста и одговорноста, како и дека во органите се 
вработени стручни лица врз основа на критериуми на заслуга 
Активност 3: Да се зајакне интегритетот на 
административниот службеник 
Активност 4: Да се зајакне примената на Етичкиот кодекс на 
административните службеници.  
Активност 5: Да се афирмираат механизмите со кои ќе се 
охрабрат вработените и граѓаните да ги пријавуваат 
незаконитостите во своето работење и во постапката за 
регрутирање на кадри предвидени во Законот за постапување 
по претставки и предлози и Законот за укажувачи 
Активност која треба да се преземе: Поднесување на 
претставки до Народниот правобранител, известување на 
граѓанските организации, сите учесници во постапката за 
пополнување на работно место на крајот од постапката да 
дадат свои забелешки на постапката за селекција при 
вработување, при мобилност, при преземање, при оценување.  
Кандидатите кои не се избрани задолжително треба да добијат 
одлука за детално образложение за целата постапка 
Самите вработени на својот претпоставен да му даваат 
предлози за надминување на одредени недоследности 
Активност 6: Откако ќе заврши постапката за избор на 
кандидат, сите кандидати кои учествувале во постапката да 
пополнат образец за евалуација на постапката во кој ќе се 

  



одговара на прашањата поврзани со фазите од постапката и ќе 
се овозможи кандидатите да го искажат своето мислење. Друг 
образец треба да пополнат членовите на Комисија за селекција 
на кандидати. Образците да се доставуваат до АА, која ќе 
врши континуирано следење и ќе презема соодветни мерки врз 
основа на укажувањата дадени во Образците 
Да се зајакне граѓанскиот активизам за пријавување на 
недоследности при пополнувањето на работните места и при 
изборот на функционерите. 

Препорака 4.12. Оценка на 
ефектот од новите решенија 

Органите во рок од 1 година треба да се задолжат да вршат и 
оценка како новите решенија се применуваат во практиката и 
кои се позитивните и негативните искуства од примената. Тоа 
треба да го прават секои шест месеци и на шест месеци 
извештајот да го доставуваат до Советот со цел преземање на 
едни мерки. 
На пример, Согласно ЗВЈС Член 45 (1) Надзор над 
спроведување на овој закон врши органот на управата 
надлежен за работите на државната управа. (2) Инспекциски 
надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон, како и 
на прописите донесени врз основа на овој закон, за 
вработените во јавниот сектор од членот 2 став (1) алинеја 1 од 
овој закон врши Државниот управен инспекторат. (3) 
Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој 
закон, како и на прописите донесени врз основа на овој закон, 
за вработените во јавниот сектор од членот 2 став (1) алинеја 2 
од овој закон врши Државниот инспекторат за труд. Па оттука, 
овие два инспекторати треба во период од една година да ги 
зајакнат редовните инспекциски надзори во поглед на 
примената на овие прописи и транспарентно да ги објавуваат 
податоците, но и да ја известуваат јавноста и одредени 
констатации, недоследности и проблеми со кои се соочуваат 
како институција или пак кандидатите за вработување или 
вработените да ги кажат на седница на Советот за реформа на 

ДУИ, МИОА Секоја 
година 



јавната администрација.  
 

Препорака 4.13 
Усогласување на легислатива 

Да се изврши измена и дополнување на материјалните 
прописи со новите ЗВЈС, ЗАС или на пример со ЗЈП. Како 
пример го посочуваме Законот за објавување на законите и 
другите прописи и акти во „Службен весник на Република 
Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
56/99 и 43/02 

Сите 
институции, 
МИОА, 
Владата 

1 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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. 

 


