
 

АГЕНДА ЗА ОБУКА НА ТЕМА: 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР НИЗ 
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПОСТАПКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТОТ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

09:00 – 09:15 – Регистрација на учесници 

09:15- 09:30- Воведнo поздравување и запознавање со  учесниците 

09:30-11:30 - Функционална анализа во јавниот сектор 

Цели на функционалната анализа;  

• Функционалната анализа како услов за промена на правилниците за систематизација и 
организација на работните места во институцијата; 

• Начин на систематизирање на работните места во правилникот за систематизирање на 
работните места; 

• Правен основ за спроведување; 
• Моделот на функционалната анализа; 
• Функциите како основа на функционалната анализа;   

• Спроведување на функционалната анализа; 
• Почеток на спроведувањето; 
• Формирање на тим; 
• Организирање на процесот;  
• Анализа на документи; 
• Собирање информации за расположливите човечки и други капацитети;  

• Прибирање податоци за перцепцијата на вработените во институцијата;  

• Прибирање податоци за организациските единици;  

• Спроведување интервјуа. 
 

11:30– 12:00– Кафе пауза и ладен оброк 

12:00 – 13:00 -Изготвување на извештајот по спроведената анализа – со посебен осврт на делот 
на наодите и препораките  

• Анализа и категоризација на функциите; 
• Анализа на информациите и евалуација според критериумите; 
• Констатирана состојба согласно истражувањето; 
• Препораки за надминување на констатираните недостатоци и подобрување на целокупната 

состојба во институцијата; 
• План за подобрување.  



13:00 – 13:30 Анализа на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за 
вработените во јавниот сектор од аспект на начинот на изготвување на функционална 
анализа и изготвувањето/донесување на правилниците за организација и систематизација 
на работните места 

• можност за предвидување на повеќе извршители од бројот на извршители за кои се 
обезбедени финансиски средства за плати и надоместоци во буџетот на институцијата; 

• постапка за добивање на согласност за функционалната анализа; 
• постапка за донесување на правилниците за организација и систематизација на работните 

места; 
• можност за промена на правилниците за организација и систематизација на работните 

места само два пати во текот на годината. 

13:30– 13:45– Кафе пауза 

13:45 – 15:30 Управување со ефектот на административните службеници 

• Утврдување на работните цели;  

• Утврдување на план за стручно усовршување; 

• Континуирано следење на ефектот и полугодишно интервју; 

• Оценување на ефектот на административниот службеник; 
• Постапка на оценување во други околности; 
• Годишна оцена на административниот службеник; 
• Надоместок за успешност во работењето. 

 

15:30 – 16:00 Прашања и дискусија 

16:00-16:15  Пополнување на евалуациски листи за обуката и Доделување на сертификати 

 

Предавач:  

 Александра Лулкоска – предавач  со долгогодишно работно практично искуство  во 
областа, вработена во Министерство за финансии 


