
 

 

 

А Г Е Н Д А 
за дводневна работилница на тема: 

ОЦЕНУВАЊЕ, СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ, ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА 

ОДГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ: 

ЗАКОНСКА РАМКА И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ 

 (5 и 6 јули 2018 година, хотел „Сириус“ – Струмица) 

 

Прв ден 

Четврток, 5 јули2018 година 
 

10.30 – 11.00  Пристигнување и регистрација на учесниците 

11.00–12.30 Што претставува оценувањето на административните службеници? Кои 

се елементите на системот за управување со ефектот? Разлики и значење на  

стратешките, организационите и индивидуалните цели. Kаква е поврзаноста меѓу 

управувањето со ефектот и стручното усовршување? Кои се фазите и учесниците во 

постапката за оценување? Улогата на секретарот и одделението за управување со 

човечки ресурси во управувањето со ефектот.  

13.00–14.00  Ручек 

14.00–15.30 Полугодишно интервју, како одредница во постапката за оценување на 

административните службеници. Кои се предусловите за негово успешно 

реализирање? Активно слушање – да или не? Што треба да знаат учесниците во 

интервјуто? Форма и содржина на Извештајот од спроведено полугодишно интервју.  

Прашања и дискусија.  

Вежба: Игра на улоги – оценувач и оценуван во полугодишно интервју. 

15.30–16.00  Кафе-пауза 

16.00–17.00 Практична вежба: Пополнување на обрасците во процесот на 

управување на ефектот. 

19.00–20.00  Вечера 

Втор ден 

Петок, 6 јули 2018 година 
 

07.00–09.30 Појадок. 

10.00–11.30 Дисциплинска одговорност на административните службеници. 
Дисциплинска неуредност и дисциплински престап. Видови дисциплински мерки.  



 

 

 

Комисија за водење дисциплинска постапка за утврдување дисциплински престап. 
Иницијатива и предлог за покренување на дисциплински престап. Застареност на 
дисциплинска постапка. Решенија во дисциплинска постапка. Суспензија. 
Извршување на паричните казни. Доставување извештај за изречени мерки за 
дисциплинска одговорност. Најчести грешки, упатства и препораки за надминување 
на можните проблеми. 

11.30–12.00  Кафе-пауза 

12.00–13.30   Материјална одговорност на административните службеници. 
Комисија за утврдување материјална одговорност на административниот службеник. 
Постапка за утврдување материјална одговорност и застареност. Решенија во 
постапката за утврдување материјална одговорност. Надоместок за претрпена штета. 
Доставување на извештај за изречени мерки за материјална одговорност. Најчести 
грешки, упатства и препораки за надминување на можните проблеми. 

14.00–15.00  Ручек 

15.00–17.00  Вежба: Работа во групи на студии на случаи за дисциплинска и 

материјална одговорност. 

19.00–20.00  Вечера 

Tрет ден 

Сабота, 7 јули 2018 година 
 

07.00–10.00 Појадок и одјавување од хотел. 

 

НАПОМЕНА: 

Можни се измени во Агендата, согласно потребите на учесниците и развиените 

дискусии за време на семинарот. 

Предавачи 

Билјана Николовска Жагар, дипл. правник – државен советник за правни и 
нормативни работи во Министерството за информатичко општество и 
администрација. Вклучена во процесот за реформа на јавната администрација од 
1999 година, како координатор или член во работни групи за изработка на стратегии, 
закони, други прописи и акти. Повеќе од 10 години – обучувач на различни теми од 
областа на државната служба, управувањето со човечки ресурси, законодавниот 
процес и етика и антикорупциските мерки во јавниот сектор.   
 

Миланчо Успрцов, дипл. правник – генерален секретар на Агенцијата за 
администрација, со повеќегодишно искуство во управувањето со човечките ресурси 
во органите на државната управа и другите државни органи. 


