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ПОКАНА ЗА ОБУКА  НА ТЕМА 

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

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Обуката  ке се одржи  во просториите на Тренинг Центар ЦЕС на ул. Антон Попов бр.  1-4/15 

Скопје, на ден 25.06.2020, со почитување на сите пропишани заштитни мерки од КОВИД 19 

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите 
заинтересирани за оваа проблематика. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на 
сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на 
конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите. 

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА: 

1. 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. 

2. 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; 
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• Констатирана состојба согласно истражувањето; 
• Препораки за надминување на констатираните недостатоци и подобрување на целокупната 

состојба во институцијата; 
• План за подобрување.  

 

3. 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. 
 

4. 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. 

 

Предавач-експерт со долгогодишно практично искуство во областа:  

 Александра Лулкоска-вработена во Министерство за финансии 

 

По завршување на обуката Тренинг центар ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга која ќе Ви 
помогне слободно да ни  се обратите  за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот 
предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил 
адресата trainingcenterces@gmail.com 
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Пријавата за обуката може да ја направите преку електронски пат со пополнување на пријава за учество 
на обуката најдоцна до  18.06.2020 год. -  и враќање на истата на e- меил trainingcenterces@gmail.com  

. 

.Уплатата за котизација се врши на жиро сметка на ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЦЕС ДООЕЛ 
СКОПЈЕ бр. 330 200 168 970 683, депонент на  Капитал банка 

1. Котизација за обуката по лице ............................................... 4.700,00 денари (+ пресметан ДДВ) 

2. Котизација за обука за второ лице од иста институција .... 4.000,00 денари (+ пресметан ДДВ) 

За сите дополнителни информации во врска со обуката слободно контактирајте не 

Контакт лице-Андријана Јаневска   

         Контакт е-маил: trainingcenterces@gmail.com  

         Контакт телефони: ++38975 225-526  , ++38978 339 502; ++389 2 32- 32- 510 
 

 


