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AГЕНДА  
за работилница на тема: 

„ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА И ПРОБЛЕМИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И 

ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЈАВНИОТ СЕКТОР – 
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2023 ГОД“ 

 
Место на одржување: хотел „Романтик“ – Велес, 24 Август 2022 година 
Предавач: Југослав Ѓорѓиевски 
 

09.30 – 10.00 Регистрација на учесниците 

10.00 – 10.10 Отворање на работилницата 

10.10 – 11.30 

Сесија 1 

Подготовка на функционална анализа и на актите за внатрешна организација и 
систематизација  

Институции на јавниот сектор и класификација на вработените во јавниот сектор 

o Регистар на вработените во јавниот сектор 

o Видови на вработување и мобилност  

o Функционална анализа  

o Акти за внатрешна организација и систематизација, форма, содржина и начин на 
подготовка  

o Подготовка на колективни договори 

11.30 – 12.15 Пауза 

12.15 – 13.30 

Сесија 2 

Примена на Методологијата за планирање на вработувањата во институциите 
на јавниот сектор 

o Подготовка на Предлог / Годишниот план за вработување / унапредување / како 
составен дел на Предлог буџетското барање за 2023 година за буџетските корисници 
од Буџетот на РСМ;  

o Доставување на Годишниот план за вработување / унапредување до надлежните 
органи; 

o Подготовка на извештаи за реализација на годишните планови за вработување 

13.30 –14.00 Пауза 

14.00 – 15.15 Сесија 3 

Примена на Законот за административни службеници 

o Општи и посебни услови за вработување на административните службеници 

o Постапка за вработување на административни службеници 

o Постапка за управување со ефектот на вработените 

o Дисциплинска постапка и постапка за материјална одговорност 

15.15 – 15.30  
Дискусија и разгледување на практичните проблеми со кои се соочуваат 
институциите во примената на законите 
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