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Во Република Северна Македонија, по 

парламентарни избори и последователните 

коалициски преговори, високата раководна 

служба претрпува промени и ротации. Во 

зависност од коалицискиот договор, и составот 

на новата Влада, следи бран на именувања на 

директори на агенции, управи, претпријатија 

и установи. Овој процес, очекувано е да биде 

заснован на квалификациите на именуваните 

лица, низ еден отворен и компетитивен процес. 

Меѓутоа, многу често процесот е тајновит а на 

позициите пристигнуваат лица без потребните 

квалификации. Токму затоа, во 2019 година, 

Министерството за информатичко општество 

и администрација до Собранието го поднесе 

предлог Законот за висока раководна служба. 

Целта на регулативата беше да се дефинира 

сеопфатен процес при именувањето, за да се 

промовира т.н принцип на именување по заслуги. 

Законот сеуште не е донесен, и вратен е на 

доработка во министерството.

И покрај тоа, целиот процес секако демонстрираше 

номинална политичка волја преку барање на 

решение. Токму затоа, а во вакуумот создаден 

без новата регулатива, набљудувањето се 

фокусираше на бранот именувања кој следеше по 

изборите во јули 2020 година. И без донесен нов 

закон, постојат обврски и начела во постоечката 

регулатива кои налагаат отворен и компетитивен 

процес на именување. Целта беше да се 

погледне колку процесот на именување ќе ги 

следи начелата на добро владеење и во колкава 

мера целиот процес е насочен кон мотивирање 

на најдобрите кандидати да се пријават.

Набљудувањето покажа слика на продолжување 

на лоша пракса на именувањето. 

Набљудувани беа 116 именувања. Скоро 

половина од именувањата се т.н. вршители на 

должност, а според одговорите од институциите, 

тие немале законска обврска да спроведат 

компетитивен процес во таквите случаи. Иако 

тоа е точно, именувањата на вршители на 

должност не се од припомош и од лица кои 

доаѓаат од институцијата, туку се надворешни 

лица. Оттука, употребата на ВД именување 

доаѓа пред се за да се заобиколи процедурата и 

постави посакуваното лице.

Од сите 116 именувања, Владата достави 

само една ранг листа и уште три записници од 

разгледување на кандидати. Во сите случаи 

постои само еден пријавен, што значи дека во 

услови на раширена недоверба во процесот, 
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не е направено доволно за да се мотивираат 

потенцијални кандидати и да се пријават на 

огласот. 

Дополнително, до 21 март 2021 успеавме да 

добиеме само 41 биографија од очекуваните 116. 

Анализата на биографиите покажа дека 45% од 

именуваните лица немаат раководно искуство. 

Состојбата се подобрува кога се анализира 

искуство во јавниот сектор и знаењето од 

областа на институцијата каде се раководи. 

Околу една третина од раководителите имаат 

вештини за проектен менаџмент, 30% за 

буџетирање и финансии, а 43% за работа со 

корисници.

Анализата потврдува претходни заклучоци дека 

во раководење на јавниот сектор нема еднакво 

учество на мажите и жените. Од анализираните 

116 именувања, само 20% се жени, што 

сигнализира пречки во социјалната мобилност 

на жените.

За да се навлезе подлабоко, направени беа 

пет студии на случај за институции каде пред 

именувањето постоеше оглас. Анализирани се 

самите огласи од перспектива на стандарди и 

потребни информации за да им се претстават 

на кандидатите очекуваните квалификации 

и вештини. Дополнително анализирано 

е дали се бараат доволно податоци за да 

одлучувачите донесат информирана одлука 

при изборот. За крај, онаму каде биографии 

беа достапни, анализирани се квалификациите 

на именуваните лица наспроти разработена 

компетенциска рамка.

Главниот заклучок е дека огласите немаат 

јасна дефиниција за очекуваните посебни 

квалификации на кандидатите. Со наведување 

на формалните критериуми и референци 

кон материјалните закони кои ја уредуваат 

институцијата за која се аплицира, не се дадени 

доволно информации за тоа што ќе биде 

предметот на работа и кои се очекувањата. 

Ова особено важи за раководната димензија 

на позицијата, за која ќе се наведат очекувани 

вештини и искуство за раководење.

Новината која е воведена кај повеќето огласи 

во овој период е барањето на мотивациско 

писмо, план и програма за работа како и 

самоевалуација на повеќе димензии на личниот 

кариерен развој. Ова е оценето како добар чекор 

кој овозможува потенцијално во прва фаза да 

се направи подобра селекција на кандидати за 

интервју, бидејќи огромен број на граѓани ги 

исполнуваат општите услови (државјани, високо 

образование и слично). Меѓутоа, во пракса, 

придобивката од оваа новина е невидлива 

поради недостатокот на конкуренција или 

заобиколување на процедурите преку избор на 

вршители на должност.

Токму затоа, во иднина е исклучително важно 

искажаната политичка волја да се реализира 

во пракса. Граѓаните очекуваат дека Владата 

ќе направи се за да ги најде надобрите луѓе на 

располагање за да раководат со овие важни 

институции. Неуспехот тоа да се случи по 

изборите во јули 2020 година значи зголемување 

на недовербата во процесот, што отежнува во 

иднина да се подобри процесот. Потребно е да 

се прекине оваа негативна спирала.

 



Голема најава, 
слаба реализација

Автор: Миша Поповиќ



Вовед 
_

Овогодинешното издание на анализата се 

осврнува на именувањата и назначувањето 

раководни структури по парламентарните избори 

во 2020 година. Раководните структури што ги 

набљудувавме претставуваат управители на 

агенции, управи, претпријатија или единици во 

состав на министерства кои се именуваат од 

Владата на Република Северна Македонија. Оваа 

структура претставува зона помеѓу политичките 

именувања, како министри и заменици, и 

јавната служба. Таа структура е политички 

именувана, но треба да биде избрана водејќи се 

од професионални стандарди и компетенции. Тоа 

го потврдува и заложбата содржана во Предлог-

законот за висока раководна служба што 

предвидува начин на избор базиран врз знаењето 

и вештините на кандидатите и со тоа, барем 

во теорија, го оттргнува процесот од неговата 

вродена политичка заднина – именувањето.

За жал, во земјава, изборот на раководна служба 

не е само политички по начинот на избор, 

односно фактот дека политичко тело го врши 

именувањето. Напротив, суштинскиот проблем е 

дека процесот не е компетитивен и определен да 

ги пронајде најдобрите кандидати за зададената 

позиција. Во основа, процесот е онолку штур, 

колку што е потребно за основачот да го избере 

посакуваниот кандидат, без разлика дали тоа е 

најдобриот кандидат или кандидатка.

Текстот што следи се состои од три дела. 

Во првиот дел анализираме 116 назначувања 

на раководни кадри. Во него ги анализираме 

основните компетенции што може да се оценат 

од 41 биографии што пристигнаа до 21.3.2021. За 

останатите 75 именувања не добивме одговор. 

Меѓутоа ја анализираме и постапката, односно 

компетитивноста на процесот на именувања.

Во вториот дел се наоѓа анализа на пет 

именувања, врз база на подлабинска анализа 

на содржината на огласите, што е тоа што 

недостасува, како и анализа на компетенциите 

во оние случаи каде што ни беше достапна 

биографија. Не сите студии на случај што ги 

одбравме имаат анализа на компетенции, 

бидејќи за некои од овие именувања, каде што 

постои дури и оглас и формална постапка, 

каде што требало да се разгледува биографија, 

институциите не ни ја испратија.

Во третиот дел завршуваме со т.н. 

компетенциска рамка, односно водич за некое 

идно време, во кое тој што именува, во случајот 

Владата, ќе се води за да ја разбере суштината 

на еден комплетен начин на пронаоѓање 

идеален кандидат или кандидатка. Во оваа 

рамка се содржани објаснувања за важноста на 

сите фази на проверка на компетенциите.
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На 14 седница на Владата на Република Северна 

Македонија, првпат во поголем обем по 

формирањето на новата влада беше извршено 

именување на раководните структури. На таа 

седница, Владата соопшти дека на именувањата 

им претходел „исцрпен процес на интервјуа“ за да 

се најдат најдобрите кандидати, и за оние што се 

именувани како „вршители на должност“ и оние 

бирани по оглас.¹

Ова беше одлична вест, бидејќи компетитивноста 

и интервјуата се токму тоа што се бараше 

како минимум во процесот. Дополнително, 

најавата дека некаков процес на избор постоел 

и за вршители на должност, влеа доверба дека 

празнините во законски одредениот процес 

се пополнети со политичка волја. Меѓутоа, од 

116 именувања кои ги разгледувавме, ни беше 

¹ 14.Седница на Влада на Република Северна Македонија. Објавено соопштениена: 22.10.2020. Достапно на 
https://vlada.mk/node/22920

испратена само една листа на разгледувани 

кандидати, а за три случаи добивме информации 

дека има записник од разгледувањето на 

кандидатите. Во сите случаи се работи за 

разгледување на само еден кандидат што се 

пријавил на огласот.

Според тоа, постои значително отстапување 

помеѓу ветеното и реализираното. Во 

најголемиот дел од случаите, одговорот кој го 

добивме од Генералниот секретаријат е дека се 

работи за именување на „вршител на должност“ 

за што не постојат вакви обврски. Меѓутоа тоа 

не го менува фактот дека и во услови во кои не 

се распишува оглас, именувањето на вршител 

на должност мора да помине некаков процес на 

избор, а тоа не е документирано.

Во дури 50% од случаите, именувањата се за 

директори кои се вршители на должноста. 

Оваа пракса, наместо инцидентна, станува 

доминантен начин на именување. Со ова, 

најчесто целта е да се избегнат процедурите 

на именување.
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Типови на именувани функција
(основа - 116 именувања)

Ова има два несакани ефекти. Најнапред, се 

поттикнува неформално однесување во Владата, 

каде што дискрецијата се едначи со немање 

процедура. Со тоа се спречува последователна 

контрола и увид во работата, што ја ослабува 

довербата на граѓаните во праведноста на 

процесот на именување. Оваа ослабена доверба 

влијае и кон обесхрабрување на конкуренцијата 

што сведочи дека на огласите се пријавува еден 

кандидат.

Голема најава, слаба 
реализација 
_
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Компетенции и вештини 
на именуваните
_

Анализираме 41 биографија добиени преку 

барања за информации од јавен карактер. 

Анализата се базира на оценка на биографиите 

според постоење записи кои може да послужат 

за да се оцени компетентноста на кандидатот. 

Мора да се нагласи дека најдобриот начин 

за оценување е интервју, но набљудувањето 

нема таква можност и поради тоа се базира на 

оценка на биографии. Меѓутоа, ова повторно ја 

нагласува потребата од сеопфатен процес на 

селекција, со интервјуа и записи од нив, за да 

може да се направи подобар избор.

Разгледувани се неколку типа компетенции 

кои се потребни за раководната структура 

во јавниот сектор. Најпрво се работи за 

искуство во раководење и раководење на 

комплексни организации. Ова е особено 

важно кога кандидатот доаѓа од друго поле, 

но со себе носи способност да ги подобрува 

организациските способности и ефикасноста 

на институцијата. Меѓутоа, анализата покажува 

дека 55% од кандидатите имаат минимум вакви 

компетенции кои ќе овозможат независно и 

ефикасно да ја исполнат задачата. Тоа значи 

дека 45%, односно речиси половина, немаат. 

Ограниченото или, пак, немањето искуство во 

раководење значи дека избраникот ќе учи на 

лице место, што го прави зависен од основачите 

или, пак, склоност да го продолжи статус-квото 

во институцијата. Ова е најзначаен недостиг во 

системот на именување и најслабата точка во 

обезбедување ефикасни институции.

Втората анализирана компетенција е 

искуството во јавниот сектор. Запознаеноста 

со системската поставеност, предностите 

и недостатоците на институциите, со кои 

раководителот ќе биде упатен да соработува, 

значително ги повишува можностите за 

прилагодување и практичност и зацртување 

реални и остварливи цели. Осумдесет и три 

проценти од раководителите имаат барем 

три години искуство во јавниот сектор, што е 

добар почеток. 

Третата разгледувана компетенција е 

специфично искуство од областа на 

институцијата. Специјализираното знаење се 

смета за важно бидејќи помага во носењето 

стручни и независни одлуки за работата на 

институцијата. Меѓутоа овој фактор не значи 

и успех, бидејќи стручните вештини не значат 

и добро раководење со тимови. Анализата 

покажува дека 85% од раководителите имаат 

специфично знаење од областа. 

Нивото на компетенции драстично се 

намалува кај искуството во обезбедување 

услуги. Овие компетенции би требало да се 

факултативни и да се сметаат како додадена 

вредност на кандидатите. Најголем дел од 

институциите, всушност, обезбедуваат услуги 

и таа ориентираност во работниот процес, 

фактот дека тие обезбедуваат услуги или 

за други институции или за граѓаните, а не 

работат сами за себе, е основа за отворање 

и подобрување на нивното работење. 

Искуството на раководството во оваа 

област може значително да го подобри 

работењето. Анализата покажува дека 58% од 

раководителите имаат такви компетенции.
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Оцена на основни компентенции, според биографија
(анализа на 41 кандидат)
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Покрај анализа на компетенциите, направено 

е оценување и на вештините. Повторно, 

нагласуваме дека најдобрата проверка на ова 

е преку тестирање, интервјуа и ситуациони 

прашања. Но набљудувањето можеше да ги 

оцени само биографиите, а според малкуте 

записници кои ги добивме на увид, Комисијата за 

именување при Владата не спровела интервју, туку 

само ја разгледала потребната документација и 

констатирала избор на кандидатите, бидејќи бил 

пријавен еден кандидат.

Набљудувањето разгледуваше четири типа 

вештини кои се потребни на раководната 

позиција. Знаења поврзани со финансии и 

буџетирање секако основа за добро работење 

на институцијата. Понатаму, практично покажани 

стручни квалификации кои ја поддржуваат 

погоренаведената компетенција од областа 

на институцијата. Тука се и проектниот 

менаџмент, како основа за управување со 

процеси и тимови и управување со корисници, 

како вештина која ја помага ориентираноста 

кон испорачување услуги.

Анализата покажува дека кандидатите 

најдобро котираат според областа на делување, 

па кај 60% од именуваните постои доказ за 

вештини кои може да ги применат на работната 

позиција. Останатите вештини се помалку 

застапени, па така третина од раководителите 

имаат вештини во проектен менаџмент, 43% 

за работа со корисници и 30% за буџетирање 

и финансии.
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Оцена на основни вештини, според биографија
(анализа на 41 кандидат)
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60%
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За крај, само 20% од раководните позиции се 

пополнети од жени. Ова јасно го покажува 

недостатокот на некомпетитивност во процесот, 

каде што машките што бираат, фаворизираат 

други мажи во неформалниот начин на „социјална 

мобилност“ и напредување вон мерит систем.
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Резиме 
_

Најавата на Владата на Република Северна 

Македонија, за темелен пристап, интервјуа 

и компетитивен процес не се оствари. 45% 

од раководителите или воопшто немаат или 

немаат задоволително раководно искуство. Ова 

покажува дека системот на именување е порозен 

на влијанија кои го потценуваат процесот на 

именување по заслуги и не фаворизираат 

професионализација на раководната служба. 

Водењето евиденција за именување произлегува 

од принципите на транспарентност и 

непристрасност, односно од обезбедување услови 

некој да може последователно да ги контролира 

направените одлуки. Држењето на процедурите 

за именување на „вршители на должност“ без 

евиденција, го ништи процесот на транспарентно 

и отчетно работење, преку законско избегнување 

транспарентност.

Доколку основачите на институциите сакаат 

да ја вратат довербата во процесот на 

именување, за кој јавната перцепција е дека 

е базиран на партиска припадност, мора 

да демонстрираат прогрес. Овој прогрес се 

мери со покажување дека без разлика на 

тоа дали се именува по законски уредена 

или неуредена постапка, постои водење 

евиденција, а процесот на наоѓање кандидати 

и селекција се води по најдобрите стандарди 

за регрутирање.

Следните пет студии на случај ќе покажат кои 

се силните и слабите страни на процесот кој 

го имаме денес, во смисла на содржината 

на огласот и потребните стандарди за 

кандидатите да ги докажат и да ги покажат 

своите компетенции. 
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Студии на случај 
на пет институции

Автор: Весна Димовска -Симјановска

Студија на случај: Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 

Студија на случај: Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

Студија на случај: Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот

Студија на случај: Државен просветен инспекторат 

Студија на случај:  Управа за извршување санкции  
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Предмет на анализа  
_

Во овој документ ќе бидат претставени студии 

на случај на пет случајно избрани институции за 

кои постоел јавно распишан оглас во периодот од  

октомври до декември 2020 година.

1. Државен инспекторат за градежништво и 

урбанизам 

2. Дирекција за технолошко индустриски 

развојни зони 

3. Агенцијата за странски инвестиции и 

промоција на извозот 

4. Државен просветен инспекторат

5.  Управа за извршување санкции

Предмет на анализа, по организација, ќе бидат: 

огласите за работната позиција, содржината 

на огласите, потребните компетенции за 

висок раководен кадар и евалуација на веќе 

назначените кадри на раководна позиција, 

согласно достапните документи од јавен карактер 

како: јавен оглас и пропратни документи, дел од 

јавниот оглас, работна биографија и документи 

за аплицирање на избраниот кадар (доколку се 

достапни),  правилник за внатрешна организација 

(онаму каде што е достапен), систематизација 

на работни места (онаму каде што е достапна), 

органограм, дополнителни документи поврзани 

со институциите и назначувањето кадар во 

форма на официјални документи, информации на 

веб-страниците на институциите итн. 

Студија на случај е метод на истражување што 

се потпира на еден единствен случај и вклучува 

одблизу, длабинско и детално испитување на 

одреден случај, во неговиот реален свет.



Регрутација и селекција 
на кадар  
_

Регрутирањето и селекцијата претставуваат две 

основни активности кои се дел од процесот на 

пополнувањето на слободни работни места во 

организациите.

Регрутацијата на потенцијалните кандидати 

претставува процес на привлекување 

квалификувани кандидати во доволен број кој 

ќе ѝ овозможи на организацијата да ги избере 

(спроведе селекција на) најдобрите кандидати 

за пополнување на празните работни места. 

Регрутацијата може да се спроведе преку: 

јавно огласување во печатени или електронски 

гласила, веб-страница/и, портали за работа, 

социјални медиуми и интерно огласување (за 

информирање на вработените во организацијата 

со цел за аплицирање, доколку ги поседуваат 

компетенциите).

Огласот е комуникациска алатка која се користи 

во регрутацијата на компетентни кандидати 

за слободната работна позиција и во својата 

основа претставува јавно писмено известување 

за слободната работна позиција. Целта на 

огласот за работната позиција е да ги информира 

потенцијалните кандидати за  слободната 

работна позиција и да ги привлече да аплицираат. 

Огласот треба да биде напишан јасно, разбирливо 

и концизно и да ги содржи сите потребни 

информации.

Токму затоа пред јавно да се соопшти работната 

позиција, преку формирање оглас и огласување, 

а со цел насочено и целисходно таргетирање 

и  информирање на целната група компетентни 

кандидати, организацијата треба да си ги постави 

следниве прашања: 

• Кои се работните задачи, надлежности и 

одговорности на оваа работна позиција? 

Ова прашање се однесува на описот на 

работната позиција,конкретните работни 

задачи, надлежности и одговорности со 

цел точно мапирање на компетенциите 

кои кандидатот треба да ги поседува за 

успешно да ја извршува работата.

• Кои компетенции се потребни за 

извршување на работните задачи?  

Компетенциите во себе ги содржат: знаењата 

(формално и неформално образование, 

лиценци, сертификати), способностите, 

вештините, личните карактеристики и 

работното искуство на кандидатот кој е 

најсоодветен/најкомпетентен за работното 

место а се поврзани со описот на работната 

позиција.

• Која „публика“ (целна група) кандидати, 

организацијата сака да ги привлече со 

огласот за да аплицираат за работната 

позиција?  

Ова прашање го насочува вниманието на 

тоа што точно треба да содржи огласот за 

наменски да ги таргетира и заинтересира 
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токму оние лица кои се компетентни 

за работната позиција и каде (на кое 

место) да се огласи за да стигне како 

информација до истите.

• Како да се избере вистинското лице за 

конкретната работна позиција, т.е. што 

ќе подразбира процесот на селекција 

на најсоодветниот/најкомпетентниот 

кандидат а со тоа и кои документи 

треба да бидат дел од апликацијата на 

кандидатот?

Ова прашање се однесува на методите 

и техниките на селекција и соодветна 

и целосна достава на документи од 

страна на кандидатот што понатаму ќе 

се процесираат и евалуираат со помош 

на техниките на селекција - прашалници, 

технички тестови, бихејвиорално интервју, 

психолошки тестови, студии на случај итн.

• Колку време ќе биде потребно за да се 

спроведе процесот на селекција за да се 

дојде до финален кандидат?

Ова прашање се однесува на: преглед на 

сите апликации на огласот (претселекција), 

креирање долга листа на потенцијално 

соодветни кандидати, спроведување на 

техниките како интервју, технички тестови, 

студии на случај, психолошко тестирање 

на потенцијално соодветните кандидати 

и креирање кратка листа на кандидати со 

најмногу три од кои ќе се избере финалниот 

најкомпетентен кандидат кому ќе му се 

понуди слободната работна позиција.

• Колку време ќе биде потребно за да се 

соберат/пополнат/достават потребните 

документи за аплицирање? Колку време ќе 

трае огласот - почетен и краен датум 

на огласување?
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Времето кое е потребно за собирање на 

документите потребни за апликацијата за 

работната позиција треба да биде земено 

предвид (работни/неработни денови), 

посебно ако се работи за документи што 

треба да ги издаде институција за рокот 

на огласот да не биде пократок од времето 

потребно за добивање и поднесување на 

документите. 

• Каде треба да се достават апликациите и 

во која форма-електронска или печатена 

(е-пошта или физичка адреса) и лице за 

контакт?

• Локација на извршување на работата?

• Какви услови нуди организацијата за ова 

работното место (плата, бенефиции, итн.)?

• Информација за фидбек на кандидатите 

т.е. за колку време би биле известени за 

статусот на својата апликација, во која 

форма (електронски или печатено) и 

кои механизми можат да ги преземат 

доколку бараат дополнителни 

информации или не се сложуваат со 

исходот?

Со одговорање на овие прашања 

организацијата може да креира наменски, 

целен, информативен оглас кој ќе ја 

исполнува својата улога: детално и 

насочено да информира, целно да 

таргетира и да продуцира активност 

од страна на компетентните кандидати 

со аплицирање за работната позиција 

со сите потребни документи (работна 

биографија, мотивационо писмо, пријава, 

доказ за работното искуство, доказ за 

компетенциите кои ги поседува итн.), со 

достоинствен и професионален третман на 

сите апликанти
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Објавен на (датум на објава дд/мм/гггг)

 

Опис/информации за огласувачот

-  име на организација, делокруг на работа, 

број на вработени, култура и политики на 

организацијата итн.

 

Име на работна позиција

 

Опис на работната позиција

 

Потребни квалификации и искуство

- Образование (степен на образование и 

област)

- Години искуство (општо искуство, во 

индустријата/областа, на позицијата, 

искуство во менаџмент итн.)

- Искуство со специфични работни задачи, 

алатки дел од работната позиција

- Возачка дозвола

- Посебни сертификати, лиценци, дозволи 

согласно професијата

 

Професионални вештини и способности

- Познавање јазици (може да се бараат 

официјални сертификати за нивото на 

постигната вештина)

- Компјутерско работење  (може да 

се бараат официјални сертификати 

за нивото на постигната вештина со 

одредени алатки)

- Вештини поврзани со позицијата 

(менаџерски вештини, способност 

за работа под притисок, ефикасно 

и компетентно донесување одлуки, 

делегирање, мотивирање, ориентираност 

кон остварување 

цели итн.) 

Личен профил 

- Лични карактеристики (интегритет, 

доследност, правичност, искреност, 

емпатичност, емоционална 

интелигенција итн.)

- Меки вештини (лидерство, 

комуникациски вештини, тимска работа, 

проактивност итн.)

 

Дополнителни информации

- Место на работа и почеток на 

вработување 

- Плата и бенефиции за работната 

позиција, Договор за вработување-

траење

- Потребни документи за аплицирање

- Начин и место за достава на апликации

- Контакт лице

- Краен рок за аплицирање

- Траење на процесот на селекција

- Време и начин на известување на 

кандидатите за статусот на апликација

- Механизми кои кандидатот може да ги 

преземе доколку не е задоволен 

од исходот 

Структура на формален 
оглас 
_
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Студија на случај: 

Државен инспекторат за 
градежништво и урбанизам

2 Преземено од: https://akademik.mk/

Државниот инспекторат за градежништво 

и урбанизам е орган на Министерството за 

транспорт и врски. Главната функција на 

институцијата е да врши инспекциски надзор 

во областа на урбанистичкото планирање и 

градењето, согласно одредбите од законот 

за просторно и урбанистичко планирање, 

законот за градење и законот за домување. 

Во рамките на инспекторатот е формирано 

и Одделение за инспекциски надзор од 

областа на градежништвото и урбанизмот 

и е надлежно за вршење инспекциски 

надзор над спроведувањето на одредбите 

од законите, вршење непосреден увид во 

придржувањето кон законите и другите 

прописи; преземање управни и други 

мерки; извршување управни акти и други 

работи согласно законските овластувања.² 
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Анализа на јавен 
оглас за именување 
директор на Државниот 
инспекторат за 
градежништво и 
урбанизам 
_

Разработка на 
содржината на огласот

Со цел детална разработка на јавниот оглас за 

именување директор на Државниот инспекторат 

за градежништво и урбанизам ќе се претстави 

содржината на огласот од изворната форма 

поставена на веб- страницата на Владата на 

Република Северна Македонија и ќе се посочат 

деловите/информациите што ги содржи како и 

оние кои би требало да бидат дел  од огласот и 

начинот на кој се претставени  - дали даваат јасна 

и достапна информација за кандидатите кои би 

аплицирале.

Јавниот оглас за именување директор на 

Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам ги содржи следниве елементи: име 

на огласот, организација што огласува, рок на 

пријавување, име на работна позиција, услови кои 

треба да ги исполнува кандидатот, документација 

потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите, коефициент на плата, 

место на објавување на огласот. 

Името на огласот, рокот на пријавување, името 

на работната позиција,  документацијата која  

е потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите и  местото на објавување 

на огласот се јасно посочени.  Организацијата што 

огласува е јасно посочена, но без дополнителен 

опис.

Целта на огласот е посочена со напомена на два 

закона врз чија основа се огласува позицијата 

Законите сами по себе не му даваат никаква 

информација на кандидатот, а Службените весници 

не се обележани со директен линк што ја ограничува 

информацијата за содржината и информациите 

за  кандидатите. Посочените законите во огласот, 

всушност, го содржат описот на работното место 

на високото раководно место -директор.

Описот на работната позиција треба да биде дел од 

огласот или јасно да биде посочен линк до него,  

со цел увид во работните задачи, одговорности 

и должности за кои конкурира кандидатот.  

Воедно го насочува вниманието на кандидатот 

кон компетенциите кои треба да ги поседува за 

успешно да ја извршува работата и да ја препознае 

својата (не)соодветност за позицијата.

Од информациите дадени во Закон за инспекциски 

надзор³ и Закон за градење4 формиран е профил  

и опис на работната позицијата  Директор на 

Државниот инспекторат за градежништво  

и урбанизам.

³ Закон за инспекциски надзор, Службен весник на Република Северна Македонија бр. 102/19
4 Закон за градење, Службен весник на Република Македонија бр.168/2018
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Условите кои треба да ги исполнува кандидатот 

наведени во огласот се следниве:

• да е државјанин на Република Северна 

Македонија;

• во моментот на именувањето со 

правосилна судска пресуда да не му е 

изречена казна затвор или прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, 

дејност или должност;

• да има стекнато најмалку 240 кредити 

според ЕКТС или завршен VII/1 степен - 

Градежен или Архитектонски факултет;

• да има најмалку шест години работно 

искуство по дипломирањето во 

соодветната област;

• да поседува еден од следниве меѓународно 

признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англискиот јазик, не 

постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - 

најмалку Б2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - 

положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и

b. да поседува потврда за активно 

познавање компјутерски програми за 

канцелариско работење.

5 Закон за инспекциски надзор, Службен весник на Република Северна Македонија бр. 102/19 (член 28)
6 Закон за градење, Службен весник на Република Македонија бр.168/2018 (член 128-б)

Условите кои се преставени во огласот се 

комбинација од членови во Закон за инспекциски 

надзор, Општи услови за именување директор5 во 

член 28, и  Закон за градење6 во членот 128-б.

Условите кои се претставени погоре посочуваат на 

потребните квалификации и искуство т.е основни 

критериуми  што соодветниот кандидат треба да 

ги задоволи:  државјанство, вршење должност 

без прекршување на законот, завршено формално 

образование Градежен или Архитектонски 

факултет, меѓународно признаен сертификат за 

познавање англиски јазик,  потврда за познавање 

компјутерски програми за канцелариско работење 

и работно искуство од шест години во областа.  

Споделените услови не дистинкцираат раководни 

компетенции,  не го насочуваат вниманието кон 

менаџерски потенцијал, напротив посочуваат 

општи компетенции основни за извршување 

работна позиција.  Доколку компетентното лице не 

се препознае дистинктивно во условите  на огласот 

може да не пројави интерес да аплицира или, 

пак, да аплицираат лица што ги поседуваат само 

основните услови, но не и потребните менаџерски 

компетенции и потенцијал за извршување висока 

раководна позиција. Непостигнувањето на  целта 

на огласот да ја придобие и активира соодветната 

група професионалци, кои се компететнтни за 

позицијата, може да доведе до намален квалитет 

на апликациите и неможност да се спроведе 

селективен процес и да се пополни работнатата 

позиција со соодветно кадрово решение. Секој 

процес на регрутација и селекција и/или негово 

повторување ја чини организацијата/институцијата 

време, алоцирање дополнителни човечки ресурси 

и финансиски трошоци



7 Jавен oглас за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам | Влада на  
Република Северна Македонија. Достапен на: https://vlada.mk/node/22986
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Професионални вештини и способности 

во насока на раководење како и личните 

карактеристки  не се споделени во условите 

во огласот, но се предмет на евалуација во 

рамките на дополнителниот документ „Структура 

на дополнителни документи за докажување на 

мотивација, компетенции и способност за идна 

работа на кандидати за именувани лица и избрани 

носители на јавни функции“.

Документите кои се дел од документацијата за 

аплицирање посочени во огласот се:

1. Образец за пријава по оглас7

Со овој документ формално се аплицира за 

конкретната работна позиција. Истиот е во 

форма на веќе подготвен структуриран формулар 

што бара информации во делот на  1. Податоци 

за огласот - број на оглас, 2. Лични податоци за 

кандидатот (име, презиме, контакт-телефон), 3. 

Податоци за исполнување на посебните услови 

(образование, институција, степен, насока, број  и 

датум на диплома, податоци за работно искуство-

години, месеци).

2. Кратка биографија

3. Мотивационо писмо

4. План и програма за идна работа

План и програма за идна работа се основа за 

евалуација на компетенциите како стратешко 

размислување, планирање, организирање, но 

исто така и поседување основно познавање на 

работата на институцијата.

5. Уверение за државјанство

6. Доказ дека нема правосилна судска 

пресуда или, пак, забрана за вршење 

професија, дејност, должност

7. Диплома за завршено високо образование 

со стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен - Градежен 

или Архитектонски факултет;

8. Доказ дека има најмалку шест години 

работно искуство по дипломирањето во 

соодветната област

9. Меѓународно признат сертификат 

или уверение за активно познавање на 

англискиот јазик, не постар од пет години

10. Потврда за активно познавање 

компјутерски програми за канцелариско 

работење

11. Структура на дополнителни документи 

за докажување мотивација, компетенции 

и способност за идна работа на кандидати 

за именувани лица и избрани носители на 

јавни функции.

Во овој документ се изнесени прашања за 

писмени одговори од страна на кандидатите 

со цел докажување на компетенциите и 

мотивацијата.

Овој документ игра голема важност во селекцијата 

на кандидатите зашто се фокусира токму на 

потребните менаџерски компетенции - знаење, 

способности, вештини, стратешко размислување, 

делување и проактивност на кандидатот во 

насока на професионално извршување на висока 

раководна функција. Тоа, се разбира, треба да 

биде разговарано на интервјуто со практични 

примери каде што дополнително би се евалуирал 

секој кандидат и би се одбрал најкомпетентниот 

за позицијата.
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Следуваат прашањата на кои се бара 

есејски одговор како доказ за мотивацијата, 

компетенциите и способностите на кандидатот - 

носител на јавна функција и објаснување за тоа 

како тие одат во прилог на компетентен висок 

раководен кадар:

• кариерниот развој на кандидатот во 

последниве 10 години

Од овој дел може да се процени кариерниот развој 

во рамките на организацијата/организациите 

од кои кандидатот бил дел, во областа на 

напредување во хиерархијата на организацијата 

или, пак, хоризонтално движење со преземање 

дополнителни работни задачи, позиции или 

улоги. Воедно кариерниот развој  подразбира и 

здобивање нови знаења, вештини или развој на 

веќе постоечките, преку работа и обуки. Овој дел 

се однесува на работното искуство од работната 

биографија.

• познавање на законските и под-законските 

акти кои го уредуваат работењето на оваа 

позиција 

• потребна соработка со институции на 

вертикално и на хоризонтално ниво 

Со одговорите на овие две прашања кандидатот 

треба да го покаже своето познавање од областа 

на правниот дел - законите и уредбите кои ја 

уредуваат работата на јавната функција во 

институцијата што треба да ја заземе, а со тоа 

и се врзува основата за ефективно, законско  

работење и делување. Воедно и соработката 

и ефективната комуникација со останатите 

институции со цел организациска и менаџерска 

ефикасност. Комуникацијата и соработката на 

организациско ниво како и со надворешните 

заинтересирани страни се дел од менаџерските 

компетенции. 

• размислувања, концепти и модели за 

управување со институцијата, со особен 

фокус на активностите во првата година  

Со ова прашање кај кандидатот се проценува 

стратешкото размислување и способноста 

за планирање и организирање во рамките на 

менаџерските компетенции.

• потенцијални ризици и нивно 

отстранување 

Со ова прашање се проценуваат способностите 

и вештините за справување со проблемите и 

донесувањето одлуки, воедно способноста за 

успешно препознавање и справување со ризици. 

Размислувањето со „ладна глава“ овозможува  

објективна проценка на  ситуацијата и  можноста 

да се реагира навреме.

• наведување индикатори за успешност 

додека кандидатот е на оваа позиција 

Со ова прашање се проценува познавањето 

на кандидатот за конкретните индикатори 

на успешност на организацијата во областа 

на „домаќинско“ работење и менаџирање - 

намалување на расходите и зголемување 

на приходите преку дополнителни начини на 

финансирање и соработка и развој на човечкиот 

капитал во организацијата. Со ова прашање 

може да се процени и способноста за изнаоѓање 

креативни, а сепак практични решенија со цел 

успешна организација.
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• идеи за поголема транспарентност 

Со ова прашање се проценува професионалното 

и непристрасното работење, одговорноста, 

отчетноста, и транспарентноста во рамките на 

работењето преку соработката со претставниците 

на медиумите. Како и од секоја менаџерска 

позиција, така и од високо раководниот кадар 

на институциите се очекува одговорност и 

интегритет при работењето, а со тоа и отчетност 

за сработеното.

• предлози за промени во оперативното 

работење  (менаџмент на промени)

• предлози за стратешки промени во 

работењето на институцијата (стратешко 

размислување и делување - менаџмент)

Со овие две прашања се проценува 

размислувањето во насока на справување 

и управување со промени, стратешко 

размислување и делување, познавање на 

управувањето со организација и човечки 

ресурси, битни компетенции во секојдневното 

работење со цел подобрување на сите функции 

на организацијата.

Овој сет прашања,  дел од документот Структура 

на дополнителни Документи за докажување 

мотивација, компетенции и способност за идна 

работа на кандидати за именувани лица и избрани 

носители на јавни функции  се одличен показател 

за компетенциите, размислувањето и идното 

менаџерско   делување на кандидатот во рамките 

на високо раководната работна позиција.

Овој документ е индикататор на работните задачи 

кои ќе бидат дел од работната позиција т.е на 

описот на работната позиција. Воедно е основа 

за евалуација на потенцијалот за извршување на 

работната позиција.

Правна заштита на незадоволните кандидати од 

одлуката за избор за високо раководно место 

не е ставена во огласот и истото е пожелно во 

насока на  транспарентноста и објективноста на 

целиот процес (обработени во член во Предлог-

закон за висока раководна служба8).

Од сето погоренаведено, огласот за позицијата 

директор на Државниот инспекторат за 

градежништво може да биде понасочен во однос 

на таргетирање на компетентен кадар.

Во однос на можноста за спроведување на 

професионален, објективен и транспарентен 

селективен процес  огласот содржи информации 

и бара релевантни документи за аплицирање што 

одат во насока на докажување на компетенциите 

на кандидатот и врз чија база може да се спроведе 

квалитетен селективен процес.

8 Детален и сеопфатен  опис на права, должности  и работни задачи на висока раководна служба може да се види 
во Предлог-закон за висока раководна служба (Член 40, и професионално однесување член 41,42,43)
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Евалуација на компетенции на избраниот 

кандидат за директор на Државниот инспекторат 

за градежништво  не може да се направи - нема  

работна биографија на избраниот кандидат.  

Евалуација на 
компетенции на 
избраниот кандидат за 
директор на Државниот 
инспекторат за 
градежништво   
_
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Студија на случај: 

Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони

9 Преземено од: <https://akademik.mk/>

Дирекција за технолошко индустриски 

развојни зони основана од Владата на 

Република Северна Македонија во 2000 

година, врз основа на концептот за слободни 

економски зони, широко распространет 

во светот, со цел создавање најефикасна 

бизнис-клима во Југоисточна Европа и 

пошироко. Институцијата управува 

со технолошко-индустриски развојни 

зони во Република Северна Македонија, 

а има основано четиринаесет 

технолошко-индустриски развојни 

зони кои се наоѓаат во различна фаза 

на изградба.9

Опис на организацијата
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Анализа на Jавен Оглас 
за именување директор 
на Дирекцијата за 
технолошки индустриски 
развојни зони  
_

Разработка на 
содржината на огласот

Со цел детална разработка на јавниот оглас 

за именување директор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони ќе се 

претстави содржината на огласот од изворната 

форма поставен на веб- страницата на Владата 

на Република Северна Македонија и ќе се посочат 

деловите/информациите кои ги содржи како и 

оние кои би требало да бидат дел  од огласот и 

начинот на кој се претставени - дали даваат јасна 

и достапна информација за кандидатите кои би 

аплицирале.

Jавниот оглас за именување директор на 

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 

зони¹0 ги содржи следниве елементи: име на 

огласот, организација која огласува, рок на 

пријавување, име на работна позиција, услови кои 

треба да ги исполнува кандидатот, документација 

потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите, коефициент на плата, 

место на објавување на огласот.

Името на огласот, рокот на пријавување, името 

на работната позиција,  документацијата која 

е потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите и  местото на објавување 

на огласот се јасно посочени.  Организацијата која 

огласува е јасно посочена, но без дополнителен 

опис.

Рокот на пријавување од 7 дена не се препорачува 

бидејќи е краток рок. Се советува минимален рок 

за аплицирање од 15 дена со цел приборање на 

сите потребни документи за апликацијата.

Целта на огласот е посочен со напомена на 

Законот за технолошки индустриски развојни 

зони  врз чија основа се огласува позицијата. 

Законот сам по себе не му дава никаква 

информација на кандидатот, а Службените 

весници не се обележани со директен линк што 

ја ограничува информацијата за содржината и 

информациите за кандидатите. Законот, посочен 

во огласот, всушност, го содржи описот на 

работното место на високото раководно место - 

директор.

Описот на работната позиција треба да бидат 

дел од огласот или јасно да биде посочен линк 

до него,  со цел увид во работните задачи, 

одговорности и должности за кои конкурира 

кандидатот.  Воедно го насочува вниманието на 

кандидатот кон компетенциите кои треба да ги 

поседува за успешно да ја извршува работата 

и да ја препознае својата (не)соодветност за 

позицијата. 

Од информациите дадени во Законот за 

технолошки индустриски развојни зони¹¹ 

формиран е профил  и опис на работната 

позицијата  директор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони.

¹0 Jавниот оглас за именување директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони. Достапен на: 
<https://vlada.mk/node/23283>
¹¹ Законот за технолошки индустриски развојни зони, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 
103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16, 83/18 и 83/18
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Условите кои треба да ги исполнува кандидатот, 

наведени во огласот, се следниве:

• да е државјанин на Република Северна 

Македонија;

• во моментот на именувањето со 

правосилна судска пресуда да не му е 

изречена казна или прекршочна санкција - 

забрана за вршење професија, дејност или 

должност;

• да има стекнато најмалку 240 кредити 

според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

• да има минимум пет години работно 

искуство;

• да има најмалку три години работно 

искуство на раководно место;

• да има искуство од соработка со 

меѓународни организации и институции;

• да поседува еден од следниве меѓународно 

признати сертификати за познавање 

англиски јазик не постар од пет години и тоа:

- ТОЕФЕЛ ИБТ со најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - 

најмалку Б2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - 

положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и

Условите, кои се претставени погоре, посочуваат 

на потребни квалификации и искуство т.е 

основни критериуми што соодветниот кандидат 

треба да ги задоволи:  државјанство, вршење 

должност без прекршување на законот, завршено 

формално образование, меѓународно признаен 

сертификат за познавање англиски јазик.

Условот - да има искуство од соработка со 

меѓународни организации и институции посочува 

на способност за соработка со заинтересирани 

страни (stakeholders) , професионална 

комуникација и искуство со различни 

организации. Исто така, може да биде индикатор 

на активно користење на англискиот јазик и 

професионално ниво на стекнатите вештини.

Условот - пет години искуство и најмалку три 

години на раководна позиција е индикатор на 

менаџерските компетенции што треба да ги 

има кандидатот. Со овој услов се одвојува и 

дистанцира помеѓу кандидатите што имаат и 

немаат менаџерско искуство. 

Иако во голем дел условите се основа што 

повеќето кандидати би ги задоволувале, 

споделените услови во овој оглас за тригодишно 

раководно искуство дистанцираат раководни 

компетенции и го насочуваат вниманието кон 

менаџерски потенцијал на кандидатот. 

Професионални вештини и способности 

во насока на раководење, како и личните 

карактеристики, не се споделени во условите 

во огласот, но се предмет на евалуација во 

рамките на дополнителниот документ Структура 
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на дополнителни документи за докажување 

мотивација, компетенции и способност за идна 

работа на кандидати за именувани лица и избрани 

носители на јавни функции.

Документи кои се дел од документацијата за 

аплицирање посочени во огласот се:

1. Пријава по оглас – линкот не е валиден и 

документот не може да се преземе со тоа не 

може да се анализира.

2. Кратка биографија,

3. Мотивациско писмо,

4. План и програма за идна работа,

5. Уверение за државјанство, 

6. Доказ дека во моментот на именувањето 

со правосилна судска пресуда не му е 

изречена казна или прекршочна санкција - 

забрана за вршење професија, дејност или 

должност;

7. Диплома за завршено високо образование 

со стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

8. доказ дека има минимум пет години 

работно искуство;

9. доказ дека има најмалку три години 

работно искуство на раководно место;

10. доказ дека има искуство од соработка со 

меѓународни организации и институции;

11. меѓународно признат сертификат за 

познавање англиски јазик не постар од пет 

години и тоа

План и програма за идна работа заедно со 

доказот за најмалку три години работно 

искуство на раководно место и доказот дека 

има искуство од соработка со меѓународни 

организации и институции се основа за 

евалуација на компетенциите како стратешко 

размислување, планирање, организирање, 

ефективна и професионална комуникација, 

преговарачки вештини, донесување одлуки, 

работење на проекти итн.

12. Структура на дополнителни 

документи за докажување мотивација, 

компетенции и способност за идна 

работа на кандидати за именувани лица 

и избрани носители на јавни функции.

Во овој документ се изнесени прашања за 

писмени одговори од страна на кандидатите 

со цел докажување на компетенциите и 

мотивацијата.

Овој документ игра голема важност во 

селекцијата на кандидати зашто се фокусира 

токму на потребните менаџерски компетенции 

- знаење, способности, вештини, стратешко 

размислување, делување и проактивност 

на кандидатот во насока на професионално 

извршување на висока раководна функција. 

Тоа, се разбира, треба да биде разговарано 

на интервјуто со практични примери каде 

што дополнително би се евалуирал секој 

кандидат и би се одбрал најкомпетентниот за 

позицијата.   

Следуваат прашањата на кои се бара 

есејски одговор како доказ за мотивацијата, 

компетенциите и способностите на кандидатот 

- носител на јавна функција и објаснување за 

тоа како тие одат во прилог на компетентен 

висок раководен кадар:

• кариерниот развој на кандидатот во 

последниве 10 години
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Од овој дел може да се процени кариерниот развој 

во рамките на организацијата/организациите 

од кои кандидатот бил дел, во областа на 

напредување во хиерархијата на организацијата 

или, пак, хоризонтално движење со преземање 

дополнителни работни задачи, позиции или 

улоги. Воедно кариерниот развој  подразбира и 

здобивање нови знаења, вештини или развој на 

веќе постоечките преку работа и обуки. Овој дел 

се однесува на работното искуство од работната 

биографија.

• познавање на законските и подзаконските 

акти кои го уредуваат работењето на оваа 

позиција 

• потребна соработка со институции на 

вертикално и хоризонтално ниво 

Со одговорите на овие две прашања кандидатот 

треба да го покаже своето познавање од областа 

на правниот дел - законите и уредбите што ја 

уредуваат работата на јавната функција во 

институцијата што треба да ја заземе, а со тоа 

се врзува и основата за ефективно, законско  

работење и делување. Воедно и соработката 

и ефективната комуникација со останатите 

институции со цел организациска и менаџерска 

ефикасност. Комуникацијата и соработката на 

организациско ниво, како и со надворешните 

заинтересирани страни, се дел од менаџерските 

компетенции. 

• размислувања, концепти и модели за 

управување со институцијата, со особен 

фокус на активностите во првата година   

Со ова прашање кај кандидатот се проценува 

стратешкото размислување и способноста 

за планирање и организирање во рамките на 

менаџерските компетенции.

• потенцијални ризици и нивно отстранување 

Со ова прашање се проценуваат способностите 

и вештините за справување со проблеми и 

донесувањето одлуки, воедно способноста за 

успешно препознавање и справување со ризици. 

Размислувањето со „ладна глава“ овозможува  

објективна проценка на  ситуацијата и  можноста 

да се реагира навреме.

• наведување индикатори за успешност 

додека кандидатот е на оваа позиција 

Со ова прашање се проценува познавањето 

на кандидатот за конкретните индикатори 

на успешност на организацијата во областа 

на „домаќинско“ работење и менаџирање - 

намалување на расходите и зголемување 

на приходите преку дополнителни начини на 

финансирање и соработка и развој на човечкиот 

капитал во организацијата. Со ова прашање 

може да се процени и способноста за изнаоѓање 

креативни, а сепак практични решенија со цел за 

успешна организација.

• идеи за поголема транспарентност 

Со ова прашање се проценува професионалното 

и непристрасно работење, одговорноста, 

отчетноста и транспарентноста во рамките на 
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работењето преку соработката со претставниците 

на медиумите. Како и од секоја менаџерска 

позиција, така и од високораководниот кадар 

на институциите се  очекува одговорност и 

интегритет при работењето, а со тоа и отчетност 

за сработеното.

• предлози за промени во оперативното 

работење  (менаџмент на промени)

• предлози за стратешки промени во 

работењето на институцијата (стратешко 

размислување и делување - менаџмент)

Со овие две прашања се проценува 

размислувањето во насока на справување и 

управување со промени, стратешко размислување 

и делување, познавање на управувањето 

со организација и човечки ресурси, битни 

компетенции во секојдневното работење со цел 

подобрување на сите функции на организацијата.

Овој сет прашања,  дел од документот Структура 

на дополнителни документи за докажување 

мотивација, компетенции и способност за идна 

работа на кандидати за именувани лица и избрани 

носители на јавни функции се одличен показател 

за компетенциите, размислувањето и идното 

менаџерско   делување на кандидатот во рамките 

на високораководната работна позиција.

Овој документ е индикататор на работните 

задачи што ќе бидат дел од работната позиција 

т.е на описот на работната позиција. Воедно 

е основа за евалуација на потенцијалот за 

извршување на работната позиција.

Правна заштита на незадоволните кандидати 

од одлуката за избор за високо раководно 

место не е ставена во огласот и тоа е 

пожелно во насока на  транспарентноста и 

објективноста на целиот процес (обработени 

во член во Предлог-закон за висока раководна 

служба¹2).

Од сето погоренаведено, огласот за позицијата 

директор на Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони би требало да го 

содржи описот на работната позиција и да 

постави реален рок за аплицирање со цел 

можност за добивање поголем број квалитетни 

апликации на заинтересирани кандидати. 

Во однос на можноста за спроведување на 

професионален, објективен и транспарентен 

селективен процес,  огласот содржи 

информации и бара релевантни документи 

за аплицирање што одат во насока на 

докажување на компетенциите на кандидатот 

и врз чија база може да се спроведе квалитетен 

селективен процес.

¹2    Предлог-закон за висока раководна служба. Достапен на: https://bit.ly/3uHn8Gi
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Евалуација на 
компетенции на 
избраниот кандидат 
за директор на 
Дирекцијата за 
технолошки индустриски 
развојни зони  
_

Евалуација на компетенции на избраниот 

кандидат за директор на Државниот инспекторат 

за градежништво  не може да се направи - нема 

работна биографија на избраниот кандидат.
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¹³    Преземено од: https://akademik.mk/

4.37

8.17

11.43

Студија на случај: 

Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот

Агенцијата за странски инвестиции и 

промоција на извозот е основана во 2005 

година и е официјална владина агенција 

за инвестиции и промоција на извозот 

одговорна за привлекување странски 

инвестиции и поддршка на извозот на 

Република Северна Македонија. Главната 

функција е економскиот раст и развој во 

земјата, преку привлекување и поддршка 

на нови странски директни инвестиции 

во земјата, за воспоставање и јакнење 

деловна соработка со локални добавувачи 

и да го промовира извозниот потенцијал на 

локалните компании на странските пазари.13
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Анализа на јавен оглас 
за именување директор 
на Агенцијата за 
странски инвестиции и 
промоција на извозот   
_

Разработка на 
содржината на огласот

Со цел детална разработка на јавниот оглас за 

именување директор на Агенцијата за странски 

инвестиции и промоција на извозот¹4 ќе се 

претстави содржината на огласот од изворната 

форма и ќе се посочат деловите/информациите 

што ги содржи, како и оние кои би требало да бидат 

дел  од огласот и начинот на кој се претставени 

- дали даваат јасна и достапна информација за 

кандидатите кои би аплицирале.

Јавниот оглас за именување директор на 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција 

на извозот ги содржи следниве елементи: име 

на огласот, организација што огласува, рок на 

пријавување, име на работна позиција, услови кои 

треба да ги исполнува кандидатот, документација 

потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите, коефициент на плата 

и напомена дека некомплетната документација 

нема да биде разгледувана по истекот на рокот 

за аплицирање. 

Името на огласот, рокот на пријавување, името 

на работната позиција, документацијата која  е 

потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите и  местото на објавување 

на огласот се јасно посочени.  Организација која 

огласува е јасно посочена, но без дополнителен 

опис.

Рок на пријавување од 5 дена не се препорачува 

бидејќи е краток рок. Се советува минимален 

рок за аплицирање од 15 дена со цел видливост 

и достапност на огласот и прибирање на сите 

потребни документи за апликацијата.

Целта на огласот е посочена со напомена на 

Законот за основање на Агенција за странски 

инвестиции и промоција на извозот на Република 

Македонија врз чија основа се огласува 

позицијата. 

Законот, сам по себе, не му дава информација 

за содржината на кандидатот, а Службените 

весници не се обележани со директен линк што 

ја ограничува информацијата за содржината 

за кандидатите. Законот, посочен во 

огласот,всушност, го содржи описот на работното 

место на високото раководно место - директор 

и информации за активностите и принципите на 

работа на Агенцијата. 

Описот на работната позиција треба да биде дел 

од огласот или јасно да биде посочен линкот 

до него,  со цел увид во работните задачи, 

одговорности и должности за кои конкурира 

кандидатот.  Воедно го насочува вниманието на 

кандидатот кон компетенциите кои треба да ги 

поседува за успешно да ја извршува работата 

¹4    Јавен оглас за именување на директор Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот. Достапен 
на: <https://vlada.mk/node/20206>
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и да ја препознае својата (не)соодветност за 

позицијата. Од информациите дадени во член 10 

и член 11 од Законот за основање на Агенција за 

странски инвестиции и промоција на извозот на 

Република Македонија¹5 формиран е профил  на 

работната позицијата директор на Агенцијата за 

странски инвестиции и промоција на извозот.

Условите кои треба да ги исполнува кандидатот, 

наведени во огласот, се следниве:

1. да е државјанин на Република Северна 

Македонија;

2. во моментот на именувањето со 

правосилна судска пресуда да не му е 

изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење професија, дејност или 

должност;

3. да има стекнато најмалку 240 кредити 

според ЕКТС или завршен VII/1 степен 

образование;

4. да има минимум пет години работно 

искуство во областа на инвестиции и извоз 

и најмалку три години работно искуство на 

раководно место;

5. да поседува еден од следниве меѓународно 

признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англискиот јазик не 

постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - 

најмалку Б2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - 

положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

Условите, кои се претставени погоре, посочуваат 

на потребни квалификации и искуство т.е основни 

критериуми  што соодветниот кандидат треба да 

ги задоволи:  државјанство, вршење должност без 

прекршување на законот, завршено формално 

образование, меѓународно признаен сертификат 

за познавање англиски јазик. 

Условот - да има минимум пет години работно 

искуство во областа на инвестиции и извоз 

и најмалку три години работно искуство на 

раководно место е единствениот услов што 

посочува на компетенции за раководење и во 

делот на потребните документи посочено е за 

достава на доказ за тоа. За жал нема објаснување 

како треба да изгледа  и што треба да содржи 

доказот, а истото  може да се направи само со 

потврда за работен стаж во институцијата или 

со напомена на работното искуство во кратката 

биографија кое во првиот круг на селекција 

само посочува на задоволен критериум. Во 

понатамошниот селективен процес треба да 

се потврдат компетенциите што се потребни за 

висока раководна позиција со помош на интервју, 

технички тестови, студии на случај, изработка на 

предлог-програма за работење на институцијата, 

комуникација и соработка со различни 

заинтересирани страни (stakeholders) итн.

Иако во голем дел условите се основа, која 

повеќето кандидати би ја задоволувале, 

единствено споделениот услов: пет години 

работно искуство во областа на инвестиции и 

извоз и најмалку три години работно искуство 

¹5    Закон за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот, „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11, 41/14 и 64/18.
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на раководно место, дистанцираат раководни 

компетенции и искуство во инвестиции и извоз 

(во индустријата) го насочуваат вниманието 

кон значително потесен круг на потенцијални 

кандидати.

Во однос на бараните документи за аплицирање 

основа за евалуација на  професионалните и 

личните компетенции (стратешко размислување, 

планирање, организирање, ефективна и 

професионална комуникација, преговарачки 

вештини, донесување одлуки, работење на 

проекти итн). Во претселективниот процес би 

била само работната биографија и доказот 

за минимум три години работно искуство на 

раководно место. Истите компетенции би требало 

да бидат евалуирани со дополнителни селективни 

техники зашто претселекцијата нема да може да 

направи  значајна дистинкција помеѓу квалитетот 

на кандидатите само врз база на доставените 

документи

Документи кои се дел од документацијата за 

аплицирање посочени во огласот се:

1) кратка биографија;

2) уверение за државјанство; 

3) доказ дека во моментот на именувањето 

со правосилна судска пресуда не му е 

изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење професија, дејност или 

должност;

4) доказ дека има стекнато најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 

степен образование;

5) доказ дека има минимум пет години 

работно искуство во областа на 

инвестиции и извоз и најмалку три години 

работно искуство на раководно место;

6) меѓународно признати сертификати 

или уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик не постар од пет години.

Правна заштита на незадоволните кандидати 

од одлуката за избор за високо раководно 

место не е ставена во огласот и тоа е пожелно 

во насока на транспарентноста и објективноста 

на целиот процес (обработени во член во 

Предлог-закон за висока раководна служба¹6 ).

Од, сето погоренаведено, огласот за позицијата 

директор на Агенција за странски инвестиции 

и промоција на извозот на Република Северна 

Македонија би требало да го содржи описот 

на работната позиција, краток опис на 

организацијата и нејзините цели и да постави 

реален рок за аплицирање со цел можност за 

добивање поголем број квалитетни апликации 

на заинтересирани кандидати. 

Во однос на можноста за спроведување на 

професионален, објективен и транспарентен 

селективен процес,  огласот содржи 

информации и бара релевантни документи 

за аплицирање, но истите не се доволни за 

во првиот круг на селекција да се направи 

доброинформирана одлука за потесен круг 

на компетентни кандидати. Селекцијата ќе 

треба да се направи со помош на интервјуа, 

студии на случај, прашалници итн, соодветно 

на поставените критериуми за избор на 

најсоодветниот/најкомптетнтниот кандидат.

¹6    Закон за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот, „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11, 41/14 и 64/18.



Кој тоа таму управува? 39

Евалуација на 
компетенции на 
избраниот кандидат за 
директор на Агенција 
за странски инвестиции 
и промоција на извозот 
на Република Северна 
Македонија согласно 
информациите во 
работната биографија/
CV 
_

Првата фаза на селекција на кандидати, по 

пристигнати апликации/биографии за објавениот 

конкурс,  се базира токму на прегледот на 

информациите во работните биографии и 

дополнителните документи. Со преглед на 

работните биографии и споредба со барањата/

условите во огласот се прави таканаречена долга 

листа на потенцијално соодветни кандидати за 

позицијата. Во оваа фаза од есенцијална важност 

е кандидатот да ги има споделено (писмено) 

сите потребни квалификации и компетенции, 

соодветно на барањата на огласот и позицијата, 

зашто токму присуството на тие информации 

во биографијата ќе го одвојат кандидатот 

како потенцијално соодветен и истиот ќе биде 

земен предвид за втората фаза на селекција на 

кандидати со употреба на интервјуа, студии на 

случај, прашалници и други техники на селекција 

со цел креирање кратка листа на најсоодветни/

најкомпетентни кандидати за огласната позиција.

Селективниот процес базиран на работна 

биографија подразбира анализа на податоците 

во биографијата, во овој случај ќе се анализираат 

присутните информации во биографијата 

соодветно на барањата на огласот и 

компетенциската рамка.  

Со цел прелиминарна анализа на компетенциите 

на кандидатот Дејан Павлевски, ќе се разгледаат 

информациите во работната биографија.

Работната биографија на избраниот  в.д. 

директор на Агенцијата за странски инвестиции 

и промоција на извозот е во наративна форма 

со приказ на работната историја на кандидатот, 

политичкиот ангажман и членство во СДСМ од 15 

години и информацијата дека „Во моментот е в.д. 

директор на Агенцијата за странски инвестиции 

и промоција на извозот на Република Северна 

Македонија, именуван во октомври 2020 година.“

Во работната биографија на кандидатот јасно 

се посочени работните позиции и имињата на 

институциите од јавниот сектор, но отсуствува 

работниот опис на задачите и одговорностите 

во детали како и менаџерскиот искуство 

во приватниот сектор што не е проследено 

со информации за името на компанијата и 

подетално објаснување што подразбирале 

работните активности и одговорности во 

рамките на менаџерската позицијата. Активното 

учество во изработка на Програмите за работа 

на Владата 2017-2020 година и 2020-2024 година 

во рамките на позицијата заменик- министер во 

Министерството за локална самоуправа може да 

говори во насока на познавање и практикување 

на менаџерските компетенции, но секако треба 

да се добијат повеќе информации во областите 
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во кои е учествувано и конкретните задачи кои 

се објавувани.

Дел од критериумите спомнати во огласот 

како: минимум пет години работно искуство 

во областа на инвестиции и извоз, како и  

познавање на англискиот јазик со поседување 

на меѓународно признат сертификат не можат 

да се потврдат со информациите во работната 

биографија. Воедно во биографијата не е јасно 

и целосно обрнато внимание на компетенциите 

во делот на: ефикасно донесување 

одлуки, лидерски компетенции, ефективни 

комуникациски вештини, професионализам, 

етика. Стекнатите вештини преку обуки, дел 

од биографијата „...лидерски вредности и 

управување со организационата култура, 

управување со промени и животен циклус на 

организациите“ треба да се евалуираат преку 

дополнителни техники на селекција во насока на 

нивно познавање, но и користење во работата. 

Од работната биографија на кандидатот и 

информациите споделени во неа, не може 

да се процени комплетната соодветност на  

кандидатот за позицијата во областа на условите 

споделени во огласот и дел од компетенциската 

рамка погоре. Потребните компетенци за 

успешно извршување висока раководна позиција 

треба да се евалуираат преку дополнителни 

селективни постапки како интервју, студии на 

случај, предлог-програма и прашалници. 
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Компетенција Образование, знаења,
вештини, способности

Оглас Поседува/
Не поседува

1. Технички компетенции

Ефективно користење 
на знаење и вештини 
за работа на проекти и 
стратегии со  висока 
сложеност и обем.

2. Менаџерски 
компетенции

Формално образование
 (насока и ниво)

Неформално образование

Искуство во професијата 

Искуство на менаџерска 
позиција

Менаџерски вештини:

• Планирање
• Организирање
• Водење/мотиварење
• Контролирање 
• Стратешко 
размислување
• Донесување одлуки
• Управување со промени 
• Водење организација 
што учи
• Преговарачки вештини
• Делегирање
• Давање фидбек
• Градење доверба
• Ефективни 
комуникациски вештини 
• Презентациски вештини

завршен VII/1 степен 
образование;

Согласно огласот: 
4) да има минимум 
пет години работно 
искуство во областа 
на инвестиции и 
извоз

Согласно огласот: 
најмалку три години 
работно искуство на 
раководно место;
 

Електротехнички 
факултет, Скопје, 
насока електроника 
и телекомуникации  

Не е јасно од 
кратката биографија 
дали ги поседува.

*Да се евалуираат на 
интервју

Поседува
„ ...од 2007 до 2016 
година работи во 
приватна странска 
компанија како ИКТ- 
менаџер.
Во јуни 2017 година е 
избран за заменик- 
министер во 
Министерството за 
локална самоуправа 
и таа функција ја 
извршува до 
септември 2020 
година. Активно 
учествува во 
изработка на 
Програмите за 
работа на Владата 
2017-2020 година и 
2020-2024 година... “
Согласно 
менаџерското 
искуството  и 
обуките овие 
компетенции треба 
да се поседуваат.

*Да се евалуираат на 
интервју
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Компетенција Образование, знаења,
вештини, способности

Оглас Поседува/
Не поседува

3. Донесување одлуки и 
решавање проблеми

4. Познавање странски 
јазик

5. Вештини и способности 
за односи и соработка со 
луѓе

6. Лидерски компетенции

7. Етика и 
професионализам

Разбирање и управување 
со контекстот на личните 
вредности, одлуки и 
активности, одговорност 
за сопственото 
однесување

• Ефикасно донесување 
одлуки
• Аналитичност

Вештини: Говорење, 
читање, слушање 

• Комуникациски вештини 
и конструктивно 
управување со конфликти
• Градење доверба и 
соработка
• Емпатија

• Водство
• Мотивација и поддршка
• Фидбек
• Емционална 
интелигенција
• Личен интегритет

• Личен интегритет  и 
кредибилитет
• Професионализам
• Објективност
• Јакнење на довербата
• Употреба на 
самоанализа- познавање 
на сопствените силни и 
слаби страни 

*Да се евалуираат на 
интервју

Нема  посочено 
познавање  
странски јазик во 
работната 
биографија.

*Да се евалуираат на 
интервју

Нема посочено во 
работната 
биографија. 
Согласно искуството 
кандидатот би 
требало да ги 
поседува.

*Да се евалуираат на 
интервју

Стекнати на обуки
„ ...лидерски 
вредности и 
управување со 
организационата 
култура, управување 
со промени и 
животен циклус на 
организациите...“

*Да се евалуираат на 
интервју
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Студија на случај: 

Државен просветен инспекторат 

¹7    Предлог-закон за висока раководна служба. Достапен на: https://bit.ly/3uHn8Gi

Државниот просветен инспекторат е 

орган во состав на Министерството 

за образование и наука и врши надзор 

на исполнетоста на образовните 

стандарди, обезбедувањето на 

квалитетот на образованието, 

ефективноста преку евалуација на 

работата на воспитно-образовните 

установи, како и примената на 

законите, другите прописи и општи 

акти од областа на образованието и 

воспитанието.

Просветен инспекциски надзор се 

врши во установите за сите степени на 

образование (од предучилишно до високо-

образование, вклучувајќи ги и установите 

за образование на возрасните), согласно 

одредбите на законите со кои се уредени 

образовната и научна дејност.17
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Разработка на 
содржината на огласот 
_

Со цел детална разработка на јавниот оглас за 

именување директор на Државниот просветен 

инспекторат¹8 ќе се претстави содржината на 

огласот од изворната форма ќе се посочат 

деловите/информациите кои ги содржи како и 

оние кои би требало да бидат дел од огласот и 

начинот на кој се претставени - дали даваат јасна 

и достапна информација за кандидатите што би 

аплицирале.

Jавниот оглас за именување директор на 

Државниот просветен инспекторат ги содржи 

следниве елементи: име на огласот, организација 

што огласува, рок на пријавување, име на 

работна позиција, услови кои треба да ги 

исполнува кандидатот, документација потребна 

за конкурирање, начин и место на достава на 

документите, коефициент на плата, место на 

објавување на огласот.

Името на огласот, рокот на пријавување, името 

на работната позиција,  документацијата што 

е потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите и местото на објавување 

на огласот се јасно посочени.  Организацијата што 

огласува е јасно посочена, но без дополнителен 

опис.

Целта на огласот е посочена со напомена на 

Законот за просветната инспекција врз чија 

основа се огласува позицијата

Законот, сам по себе, не му дава никаква 

информација на кандидатот, а Службените 

весници не се обележани со директен линк што 

ја ограничува информацијата за содржината 

и информациите за  кандидатите. Законот, 

посочен, во огласот содржи информации за 

организацијата, надлежностите и овластувањата 

на просветната инспекција, што ја врши 

Државниот просветен инспекторат и овластените 

инспектори на општината и на градот Скопје,  а 

во однос на позицијата директор содржи само 

информација кој го именува (Влада на РСМ), 

го заменува раководен државен службеник 

и посочува само на два услова кои треба да 

ги задоволи: високо образование и најмалку 

пет години педагошко работно искуство во 

воспитанието и образованието.

Описот на работната позиција треба да биде дел 

од огласот или јасно да биде посочен линк до него, 

со цел увид во работните задачи, одговорности 

и должности за кои конкурира кандидатот.  

¹8    Јавниот оглас за именување на директор на Државниот просветен инспекторат. Достапна на: 
<https://vlada.mk/node/23284>
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Воедно го насочува вниманието на кандидатот 

кон компетенциите кои треба да ги поседува 

за успешно да ја извршува работата и да ја 

препознае својата (не)соодветност за позицијата.

Условите кои треба да ги исполнува кандидатот 

наведени во огласот се следниве:

• е државјанин на Република Северна 

Македонија;

• во моментот на именувањето со 

правосилна судска пресуда не му е изречена 

казна или прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност;

• има стекнато најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

• има минимум пет години педагошко 

работно искуство во воспитанието и 

образованието и

• поседува еден од следниве меѓународно 

признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англискиот јазик не 

постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - 

најмалку Б2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - 

положен,

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

Условите што се претставени погоре посочуваат 

на потребни квалификации и искуство т.е 

основни критериуми што соодветниот кандидат 

треба да ги задоволи:  државјанство, вршење 

должност без прекршување на законот, завршено 

формално образование, но не напоменува од која 

област, меѓународно признаен сертификат за 

познавање англиски јазик и работно искуство од 

пет години во воспитно образование.

Споделените услови не дистанцираат раководни 

компетенции,  не го насочуваат вниманието кон 

менаџерски потенцијал, напротив посочуваат 

општи компетенции основни за извршување 

на која било работна позиција.  Доколку 

компетентното лице не се препознае дистинктивно 

во условите  на огласот може да не пројави 

интерес да аплицира или, пак, да аплицираат лица 

кои ги поседуваат само основните услови, но не и 

потребните менаџерски компетенции, вистинско 

познавање на работењето на институцијата и 

потенцијал за извршување  висока раководна 

позиција. Непостигнувањето на  целта на 

огласот да ја придобие и активира соодветната 

група професионалци кои се компететнтни за 

позицијата може да доведе до намален квалитет 

на апликациите и неможност да се спроведе 

селективен процес и да се пополни работната 

позиција со соодветно кадрово решение. 

Секој процес на регрутација и селекција и/или 

негово повторување, ја чини организацијата/

институцијата време, алоцирање дополнителни 

човечки ресурси и финансиски трошоци. Во овој 

случај  критериумите за претселекција се општи 

и селекција на компетентен кадар ќе треба 

дополнително да се објави со интервју, студии на 

случај, прашалници итн., со претпоставка дека 

постојат концизни критериуми за избори врзани 

за позицијата кои не се дел од огласот.

Професионални вештини и способности во насока 

на раководење како и личните карактеристики не 

се споделени во условите во огласот.
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Документи кои се дел од документацијата за 

аплицирање посочени во огласот се:

• Образец за пријава по оглас

Со овој документ формално се аплицира за 

конкретната работна позиција. Тој е во форма на 

веќе подготвен структуриран формулар што бара 

информации во делот на  1. Податоци за огласот 

- број на оглас, 2. Лични податоци за кандидатот 

(име, презиме, контакт-телефон), 3. Податоци за 

исполнување на посебните услови (образование, 

институција, степен, насока, број и датум на 

диплома, податоци за работно искуство-години, 

месеци).

• Кратка биографија;

• Мотивациско писмо; 

• План и програма за идна работа;

План и програма за идна работа е основа за 

евалуација на компетенциите како стратешко 

размислување, планирање, организирање, но и 

поседување основни познавања за работата на 

институцијата.

• Уверение за државјанство; 

• Доказ дека во моментот на именувањето 

со правосилна судска пресуда да не му е 

изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење професија, дејност или 

должност;

• Диплома за завршено високо образование 

со стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

• доказ дека има минимум пет години 

педагошко работно искуство во 

воспитанието и образованието и

• меѓународно признат сертификат или 

уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик не постар од пет години.

Од горенаведените потребни документи за 

аплицирање единствено документот План и 

програма за идна работа може да  биде основа за 

евалуација во делот на стратешко размислување, 

планирање и организирање. Секако, како и 

погоренаведеното слективните постапки како 

интервју, студии на случај и прашалници треба да 

се дел од селективнот процес со цел евалуација 

и избор на компетентен кадар.

Правната заштита за незадоволните кандидати 

од одлуката за избор за високо раководно место 

не е ставена во огласот и тоа е пожелно во 

насока на транспарентноста и објективноста на 

целиот процес (обработени во член во Предлог-

закон за висока раководна служба¹9).

Од сето погоренаведено, огласот за позицијата 

директор на Државниот просветен инспекторат 

треба да се надополни со поконкретни 

информации за работната позиција и 

компетенциите што ги вреднуваат, со цел 

таргетирање компетентен кадар.

Во однос на можноста за спроведување на 

професионален, објективен и транспарентен 

селективен процес  огласот треба да содржи 

информации и да бара дополнителни документи 

за аплицирање што одат во насока на 

докажување на компетенциите на кандидатот и 

врз чија база може да се спроведе квалитетен 

селективен процес.

¹9    Јавниот оглас за именување на директор на Државниот просветен инспекторат. Достапна на: <https://vlada.
mk/node/23284>
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Евалуација на 
компетенции на 
избраниот кандидат за 
директор на Државен 
просветен инспекторат    
_

Евалуација на компетенции на избраниот кандидат 

за директор на Државен просветен инспекторат 

не може да се направи - нема работна биографија 

на избраниот кандидат.
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Студија на случај: 

Управа за извршување санкции 

Управата за извршување на санкциите 

е орган во состав на Министерството за 

правда, чија функција е да врши работи 

од делокругот на Министерството што се 

однесуваат на извршувањето на санкциите. 

Согласно Законот за извршување на 

санкциите, Управата за извршување на 

санкциите има надлежности да организира, 

спроведува и врши надзор на извршувањето 

на казната затвор, малолетнички затвор, 

алтернативните мерки, општокорисна работа 

и куќен затвор, заштитниот надзор изречен 

со одлука за условна осуда или за условен 

отпуст, како и воспитната мерка упатување 

во воспитно-поправен дом; да обезбедува 

континуирана обука и усовршување на 

вработените, односно да организира 

обуки и да врши проверка на знаењето и 

способностите на вработените во казнено-

поправните и воспитно-поправните 

установи; да остварува соработка со 

установи, здруженија и организации 

кои се занимаваат со проблемите на 

извршувањето на санкциите.²0

20     Преземено од: <https://akademik.mk/>
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Анализа на јавен 
оглас за именување 
директор на Управа за 
извршување санкции
_

Разработка на 
содржината на огласот

Со цел детална разработка на јавниот оглас за 

именување директор на Управа за извршување 

санкции2¹ ќе се претстави содржината на огласот 

од изворната форма и ќе се посочат деловите/

информациите што ги содржи како и оние што 

би требало да бидат дел од огласот и начинот на 

кој се претставени - дали даваат јасна и достапна 

информација за кандидатите кои би аплицирале.

Jавниот оглас за именување директор на Управа 

за извршување санкции ги содржи следниве 

елементи: име на огласот, организација која 

огласува, рок на пријавување, име на работна 

позиција, услови што треба да ги исполнува 

кандидатот, документација потребна за 

конкурирање, начин и место на достава на 

документите, коефициент на плата, место на 

објавување на огласот.

Името на огласот, рокот на пријавување, името 

на работната позиција, документацијата која  е 

потребна за конкурирање, начин и место на 

достава на документите и  местото на објавување 

на огласот се јасно посочени.  Организација што 

огласува е јасно посочена, но без дополнителен 

опис. Рокот од (7) седум дена е краток и се 

препорачува да се зголеми на 15 дена со цел 

достапност на огласот, квалитетни апликации и 

можност да се аплицира. Воедно во самиот Закон 

за извршување на санкции посочен е рок од 15 

дена за траење на огласот.

Целта на огласот е посочена со напомена на 

Законот за извршување на санкциите врз чија 

основа се огласува позицијата

Името на законот, сам по себе, не му дава никаква 

информација на кандидатот, а Службените 

весници не се обележани со директен линк што 

ја ограничува информацијата за содржината 

и информациите за  кандидатитите. Законот, 

посочен во огласот, содржи информации и услови 

кои треба да ги задоволи лицето именувано за 

директор и содржи детални информации за сите 

надлежности, обврски и работни задачи.

Описот на работната позиција треба да биде дел 

од огласот или јасно да биде посочен линк до него, 

со цел увид во работните задачи, одговорности 

и должности за кои конкурира кандидатот.  

Воедно го насочува вниманието на кандидатот 

кон компетенциите кои треба да ги поседува за 

успешно да ја извршува работата и да ја препознае 

својата (не)соодветност за позицијата. Описот 

на работно место, одговорности и надлежности 

не се дел од овој оглас, но се дел од Законот за 

извршување санкции детално елаборирани со 

насоки во делот на надлежности на директорот, 

раководен со казнено-поправните и воспитно-

поправните установи, годишни планови за 

вработувања, постапка за вработување, обука на 

вработени, годишни планови за обуки итн.

2¹     Jавен oглас за именување директор на Управа за извршување на санкции. Достапен на: 
<https://vlada.mk/node/23282>
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Условите кои треба да ги исполнува кандидатот 

наведени во огласот се следниве:

• да е државјанин на Република Северна 

Македонија;

• активно да го владее македонскиот јазик;

• да е работоспособен и да има општа 

здравствена способност;

• во моментот на именувањето со правосилна 

судска пресуда не му е изречена казна или 

прекршочна санкција забрана за вршење на 

професија, дејност или должност;

• да има стекнато најмалку 240 кредити 

според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

• да има најмалку 10 години работно 

искуство, од кои пет години во областа на 

извршувањето на санкциите или сродни 

работи; 

• познавање на еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски, германски јазик) 

што се докажува со сертификат од надлежна 

институција.

Условите, кои се претставени погоре, посочуваат 

на потребни квалификации, искуство и општа 

здравствена состојба т.е. основни критериуми 

кои соодветниот кандидат треба да ги задоволи 

како: државјанство, општа здравствена состојба 

и работоспособност, вршење должност без 

прекршување на законот, завршено формално 

образование, но не напоменува која област, 

познавање на македонскиот јазик - официјален 

јазик на државата, меѓународно признаен 

сертификат за познавање странски јазик и да 

има најмалку 10 години работно искуство, од 

кои пет години во областа на извршувањето на 

санкциите или сродни работи.

Споделените услови не дистанцираат раководни 

компетенции. Бараното искуство во областа 

на извршување санкции посочува на лице кое 

веќе има искуство со институцијата што оди во 

прилог на извршување на работните задачи. Овој 

критериум го стеснува кругот на потенцијални 

кандидати.

Во овој случај  селекција и евалуација на 

компетентен кадар ќе треба дополнително да се 

објави со интервју, студии на случај, прашалници 

итн., со претпоставка дека постојат концизни 

компетенциски критериуми за избор врзани за 

позицијата кои не се дел од огласот.

Професионални вештини и способности 

во насока на раководење како и личните 

карактеристки не се споделени во условите 

во огласот.

50



Кој тоа таму управува? 

Документи кои се дел од документацијата за 

аплицирање посочени во огласот се:

• Образец за пријава по оглас

Со овој документ формално се аплицира за 

конкретната работна позиција. Истиот е во форма 

на веќе подготвен структуриран формулар кој бара 

информации во делот на  1. Податоци за огласот 

- број на оглас, 2. Лични податоци за кандидатот 

(име, презиме, контакт-телефон), 3. Податоци за 

исполнување на посебните услови (образование, 

институција, степен,  насока, број  и датум на 

диплома, податоци за работно искуство-години, 

месеци).

• Кратка биографија,

• Мотивациско писмо,

• План и програма за идна работа,

• Уверение за државјанство, 

• Доказ дека активно да го владее 

македонскиот јазик,

• Доказ дека е работоспособен и дека има 

општа здравствена способност,

• Доказ дека во моментот на именувањето со 

правосилна судска пресуда не му е изречена 

казна или прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност,

• Диплома за завршено високо образование 

со стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен,

• Доказ за познавање на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската 

Унија (англиски, француски, германски јазик) 

што се докажува со сертификат од надлежна 

институција.

Од горенаведените потребни документи 

за аплицирање единствено документот 

План и програма за идна работа може 

да  биде основа за евалуација во првиот 

круг на селекција базиран на апликации, 

во делот на стратешко размислување, 

планирање, организирање. Секако, како и 

погоренаведеното, слективните постапки 

како интервју, студии на случај и прашалници 

треба да се дел од селективнот процес со цел 

евалуација и избор на компетентен кадар.

Правната заштита за незадоволните 

кандидати од одлуката за избор за 

високо раководно место не е ставена 

во огласот и тоа е пожелно во насока на 

транспарентноста и објективноста на целиот 

процес (обработени во член во Предлог-

закон за висока раководна служба22).

Од сетопогоре наведено, огласот за 

позицијата директор на Државниот 

просветен инспекторат треба да се 

надополни со поконкретни информации 

за работната позиција и компетенциите 

кои ги вреднуваат, со цел таргетирање 

компететнтен кадар.

Во однос на можноста за спроведување на 

професионален, објективен и транспарентен 

селективен процес  огласот треба да содржи 

информации и да бара дополнителни 

документи за аплицирање што одат во 

насока на докажување на компетенциите 

на кандидатот и врз чија база може да се 

спроведе квалитетен селективен процес.

22     Предлог-закон за висока раководна служба. Достапен на: https://bit.ly/3uHn8Gi
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Евалуација на 
компетенции на 
избраниот кандидат за 
директор на Управа за 
извршување на санкции 
согласно информациите 
во работна биографија/
CV 
_

Првата фаза на селекција на кандидати, по 

пристигнати апликации/биографии за објавениот 

конкурс,  се базира токму на преглед на 

информациите во самите работни биографии 

и дополнителни документи. Со преглед на 

работните биографии и споредба со барањата/

условите во огласот се прави таканаречена долга 

листа на потенцијално соодветни кандидати за 

позицијата. Во оваа фаза од есенцијална важност 

е кандидатот да ги има споделено (писмено) сите 

потребни квалификации и компетенции соодветно 

на барањата на огласот и позицијата, зашто токму 

присуството на тие информации во биографијата 

ќе го одвојат кандидатот како потенцијално 

соодветен и ќе биде земен предвид за втората 

фаза на селекција на кандидати со употреба на 

интервјуа, студии на случај, прашалници и други 

техники на селекција со цел креирање кратка 

листа на најсоодветни/најкомпетентни кандидати 

за огласената позиција.

Селективниот процес, базиран на работна 

биографија, подразбира анализа на податоците 

во биографијата, во овој случај ќе се анализираат 

присутните информации во биографијата 

соодветно на барањата на огласот и 

компетенциската рамка.

Со цел прелиминарна анализа на компетенциите 

на кандидатот Марјан Спасовски ќе се разгледаат 

информациите во работната биографија.

Работната биографија на кандидатот Марјан 

Спасовски содржи едноставен преглед, 

хронолошки приказ на работните позиции 

и организациите од кој било дел, но притоа 

отсуствува описот на работните задачи и 

одговорности во рамките на работните позиции. 

Биографијата содржи информации за насоката 

на образование и образовна институција, 

самоевалуација на познавањето на англискиот 

јазик според Европската рамка на компетенции, 

компјутерски вештини и наброени вештини дел 

од менаџерските и организациски компетенции. 

Работната биографија е напишана на англиски 

јазик наместо на официјалниот јазик на  државата 

- кандидатот аплицира во државна институција. 

Кандидатот има искуство на раководна позиција 

од три години во рамките на казнена институција 

и тригодишно искуство како заменик директор 

на јавна институција. Кандидатот во својата 

работна биографија ги споделува следниве 
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вештини: комуникациски, организациски, 

аналитички и преговарачки вештини, донесување 

одлуки, одговорност, истрајност и постигнување 

резултати. Се опишува како чесен, одговорен 

и професионален. За овие вештини би било 

пожелно да се поразговара на интервју за 

практични докази во рамките на ситуациите во 

работењето.

Од работната биографија на кандидатот и 

информациите споделени во неа може да 
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се увиди дека кандидатот има искуство во 

јавни институции и на раководни позиции, но 

соодветно на условите поставени во огласот 

и барањата на компетенциите потребни за 

успешно извршување  висока раководна 

позиција, компетенциите и искуството треба да 

се евалуираат преку дополнителни селективни 

постапки како интервју, студии на случај, 

предлог-програма, прашалници за да се дојде 

до релевантни информации што отсуствуваат од 

биографијата.



54

Компетенција Образование, знаења,
вештини, способности

Оглас Поседува/
Не поседува

1. Технички компетенции

Ефективно користење 
на знаење и вештини 
за работа на проекти и 
стратегии со  висока 
сложеност и обем.

2. Менаџерски 
компетенции

Формално образование
 (насока и ниво)

Неформално образование

Искуство во професијата 

Искуство на менаџерска 
позиција

Менаџерски вештини:

• Планирање
• Организирање
• Водење/мотиварење
• Контролирање 
• Стратешко 
размислување
• Донесување одлуки
• Управување со промени 
• Водење организација 
што учи
• Преговарачки вештини
• Делегирање
• Давање фидбек
• Градење доверба
• Ефективни 
комуникациски вештини 
• Презентациски вештини

завршен VII/1 степен 
образование;

Согласно огласот: 
4) да има минимум 
пет години работно 
искуство во областа 
на инвестиции и 
извоз

Согласно огласот: 
од кои пет години во 
областа на 
извршувањето на 
санкциите или 
сродни работи;
 

Поседува

Поседува

Не поседува

Поседува само три 
години во областа на 
санкции
Дел од 
менаџерските 
компетенции се 
спомнати во 
биографијата.
Согласно 
менаџерското 
искуството  треба да 
ги поседува.

*Да се евалуираат на 
интервју
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Компетенција Образование, знаења,
вештини, способности

Оглас Поседува/
Не поседува

3. Донесување одлуки и 
решавање проблеми

4. Познавање странски 
јазик

5. Вештини и способности 
за односи и соработка со 
луѓе

6. Лидерски компетенции

7. Етика и 
професионализам

Разбирање и управување 
со контекстот на личните 
вредности, одлуки и 
активности, одговорност 
за сопственото 
однесување

• Ефикасно донесување 
одлуки
• Аналитичност

Вештини: Говорење, 
читање, слушање 

• Комуникациски вештини 
и конструктивно 
управување со конфликти
• Градење доверба и 
соработка
• Емпатија

• Водство
• Мотивација и поддршка
• Фидбек
• Емционална 
интелигенција
• Личен интегритет

• Личен интегритет  и 
кредибилитет
• Професионализам
• Објективност
• Јакнење на довербата
• Употреба на 
самоанализа- познавање 
на сопствените силни и 
слаби страни 

Присутно во 
работната 
биографија
*Да се евалуираат на 
интервју

Присутна 
самоевалуација  во 
работната 
биографија.

*Да се евалуираат на 
интервју

Присутни се во  
работната 
биографија. 
Согласно искуството 
кандидатот би 
требало да ги 
поседува.

*Да се евалуираат на 
интервју

*Да се евалуираат на 
интервју

Присутни во 
работната 
биографија

*Да се евалуираат на 
интервју

Сертификат од 
меѓународно 
призната 
институција
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Спецификација на 
работни вештини и 
стручни компетенции за 
раководни позиции  
_

Компетенција 

Компетенција претставува стандардизирано 

барање од една индивидуа соодветно да 

изведува одредена работна дејност и e 

комбинација од образование, знаења, вештини и 

однесување што ѝ овозможуваат на индивидуата 

подобар перформанс. Со други зборови, 

компетенција претставува состојба на адекватна 

квалификација. Компетенциите се учат, 

практикуваат, набљудуваат, мерат и се критични 

за успешен индивидуален и организациски 

перформанс.

Компетенциите најчесто се поделени во 

подгрупи, како: техничко знаење, аналитичко 

мислење, организациска комуникација, ефикасно 

донесување одлуки, решавање проблеми, 

креативност, менаџмент/лидерство итн.  На 

пример, компетенцијата за менаџмент вклучува 

аспекти од системот на однесување и практики 

во делот на емоционална интелигенција, 

лидерство како и вештини на делегирање, 

фидбек, мотивирање, контрола, преговарање, 

ефективна комуникација, соработка и 

конструктивно решавање конфликти. Кога точно 

ќе се идентификуваат, компетенциите се едни од 

најмоќните алатки кои организацијата ги има за 

да ги постигне своите организациски резултати 

преку највредните ресурси - луѓето.

Модел на компетенции

Од есенцијална природа е секоја 

организација да креира сопствен Модел 

на компетенции кој ќе биде соодветен за 

потребите на таа организација, водејќи 

се од сопствената бизнис-стратегија 

и визија и мисија т.е област.  Моделот 

на компетенции претставува корисна 

алатка во процесот на зајакнување на 

управувањето и развојот на таленти во 

организацијата (Talent Management), 

соодветна регрутација и селекција на 

компетентен кадар за работните позиции 

и задржување на талентите, планирање на 

кариерата на вработените и менаџирање 

на нивниот перформанс.

Моделот на компетенции се однесува 

на комбинација од компетенции кои се 

потребни за одредена работа и најчесто 

се од 3 (три) до најмногу 9 (девет).  Бројот 

и видот на компетенциите зависи од 

природата и нивото на сложеност на 

работата , положбата  на позицијата во 

структурата на организацијата како и од 

културата и вредностите на организацијата 

за која станува збор.  Компетенции се 

карактеристиките кои го движат добриот 

перформанс на работното место.  

Откако организацијата ќе креира и 

постави компетенциски модел на 

работните позиции, преминува на негово 

имплементирање и  серија на релевантни 

и објективни техники  со цел прибирање 

информации релевантни за компетенциите 

кои се проценуваат. 
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Креирањето модел одзема многу време и бара 

вложување многу труд. Од таа причина постојат 

организации што користат веќе креирани модели 

на компетенции или, пак, самите наменски 

креираат модели по мерка на организацијата 

(custom competency models). Подолу е претставен 

наменски креиран потенцијален Модел на 

компетенции  со цел спецификација на работни 

вештини и стручни компетенции за раководни 

позиции во јавните институции.

Целта на моделот е да ги мапира и „извлече на 

виделина“ бараните компетенции кои ќе го водат 

однесувањето на вработените кон најефикасно 

извршување на секоја работна задача во рамките 

на својата работна позиција.  Познавањето на 

компетенции ќе значи и препознавањето на 

најсоодветниот вработен за одредена работна 

позиција/улога. На ист начин, одличниот 

перформанс ќе се диференцира од просечниот со 

што ќе се утврди критериумот на успех.

Релевантните техники и алатки за добивање 

информации за потребните компетенции - 

стручност на кандидатот во рамките на процесот 

на регрутација и селекција се: Резиме/CV на 

кандидатот, Мотивационо писмо, бихејвиорално 

и ситуациско структурирано интервју, методот - 

центар за проценка, наменски креирани студии 

на случај релевантни за работната позиција, 

психолошки тестови, тестови за проценка на 

технички знаења и вештини, прашалници за 

самопроценка и сл.  Добиените информации 

потоа се анализираат согласно поставените 

критериуми на успешност.

Работната биографија и прилог писмените 

документи се прв индикатор за компетенциите 

што ги поседува кандидатот и доколку е креирано 

со сите потребни информации, компетенциите 

првично може да се увидат токму од овој писмен 

документ. Добар пример за CV кое содржи 

категории на компетенции е CV Europass.  

Работната биографија на Еуропасс содржи: 

работно искуство (времетраење, работна 

позиција, главни активности и одговорности, 

работодавач, сектор или индустрија) образование 

и обуки, вештини и компетенции поврзани со 

заедницата (живеење и работење со други луѓе 

во мултикултурна средина, во позиција каде 

што комуникацијата е важна и ситуации каде 

што тимската работа е основна, организациски 

способности и компетенции (Координирање и 

организирање луѓе, проекти и буџети), технички 

вештини и компетенции, познавање странски 

јазик и сл. Europass е сет онлајн алатки за 

креирање CV, Мотивационо писмо е иницијатива 

на Европската Унија за зголемување на 

транспарентноста на квалификациите и 

мобилноста на граѓаните и има цел да ги направи 

вештините и квалификациите на една личност 

јасно разбрани.

Битно е да се напомене дека сите релевантни 

компетенции за работната позиција темелно 

и практично се евалуираат и потврдуваат со 

останатите техники и алатки како интервју, 

практични студии на случај, технички тестови, 

Модел на компетенциска рамка 
за стручни компетенции и 
вештини на работната позиција: 
Директор/директорка на јавна 
институција
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психометриски прашалници, референци или 

проверка на работното искуство и однесување на 

кандидатот во минатото итн.

Подолу е разработен моделот на компетенциска 

рамка на стручни компетенции и вештини на 

работната позиција: директор/директорка на 

јавна институција согласно општите барања 

на потребни компетенции за висока раководна 

позиција и треба да ги поседува лицето кое ќе 

ја управува/менаџира организацијата со цел 

за нејзино ефикасно и успешно работење.

Слика 1.  Компетенциска рамка за стручни компетенции и вештини на работната позиција: :  
 Директор/дирекотрка на јавна институција 

1. Технички 
компетенции

2. Менаџерски
компетенции

3. Лидерски
компетенции

4. Донесување 
одлуки и 

решавање 
проблеми

5. Познавање и 
користење 

странски јазик

6. Односи и 
соработка со луѓе

7. Свесност
за себе  

Работна позиција   Директор на јавна институција/организација 

 Висок раководен кадарНиво во организациската 
структура

Работна позиција Директор на јавна институција/
организација

Ниво во организациската структура  Висок раководен кадар



1. Технички компетенции
Темелни знаења  за областа/дисциплината, 

користење термини и процеси и практично 

(hands-on) познавање на областа/професијата. 

Ефективно користење знаење и вештини за 

работа на проекти и стратегии со  висока 

сложеност и обем.

2. Менаџерски компетенции и одговорности на 
висок раководен кадар - менаџмент 
Менаџментот e процес на поставување цели, 

работа со и преку луѓето, ефективно и ефикасно 

работење и  користење на  ресурсите. Менаџерот 

како висок раководен кадар делува преку 

различни функции: процес на планирање, 

организирање, раководење и контрола на човечки, 

финансиски, физички и информативни ресурси 

заради остварување на целите на ефикасен и 

ефективен начин. Согласно, високораководниот 

кадар треба да ги поседува следниве основни 

вештини:  планирање, организирање и екипирање, 

(рако)водење  (мотивирање, комуникација, 

координација), контрола, како и стратешко 

размислување, донесување одлуки, управување 

со промени, преговарачки вештини, водење 

организација што учи, ефективни комуникациски 

вештини, делегирање, давање фидбек, градење 

доверба, презентациски вештини.

3. Донесување одлуки и решавање проблеми
Донесувањето одлуки е дел од процесот на 

решавање проблеми. За донесување правилна 

одлука важно е  препознавање на проблемот, 

а за решавање на дадениот проблем на 

располагање на лицето му се повеќе можни 

решенија. Одлуката претставува избор помеѓу 

повеќе алтернативи, при одлучувањето треба 

да се води сметка да се избере онаа одлука што 

е најоптимална за дадениот проблем. Откако 

ќе биде донесена одлуката таа се спроведува 

во пракса. Карактеристики на добрите одлуки 

се: недвосмисленост; точност; јасност и 

навременост, а на лицето што ги носи одлуките 

се: аналитичност, критичност, непристрасност, 

креативност, праведност  и личен интегритет.

4. Познавање и користење странски јазик

5. Односи и соработка со луѓе
Односи и соработка со луѓе е способност за 

ефективна комуникација со луѓе на пријателски 

начин, особено во деловна активност.  Во 

бизнисот тоа е врска меѓу луѓето на хумано 

ниво за да се постигне продуктивност. 

Способностите и вештините за односи со луѓе 

се обрасци на однесување и интеракции во 

однесувањето,  три поврзани способности: 

лична ефикасност, вештини за интеракција 

и вештини за посредување. Ова е област на 

истражување за тоа како се однесува човекот 

и како тоа се перципира. Вештините за односи 

со луѓе подразбираат: способност за ефикасна 

комуникација, разбирање и емпатија, способност 

за интеракција со другите со почит и развој на 

искрени, доверливи и продуктивни работни 

односи за да се минимизира конфликтот и да се 

зголеми соработката.

6. Лидерски способности
Лидерството е  движечка сила, која е основа 

на промените и развојот во една организација. 

Силата на лидерството произлегува од визијата и 

способноста на влијание, односно на движечката 

енергија која ја поттикнува посветеноста 

и продуктивноста на луѓето. Лидерството 

претставува динамичен процес на работа во 
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група каде што поединецот, во определен период, 

во определен организациски контекст, влијае 

на другите членови на групата да се обврзат за 

остварување на целите или задачите на групата/

организацијата. 

Користејќи пристап на регрутација и селекција 

базиран на лидерски компетенции, организациите 

можат подобро да ги идентификуваат, 

вработат и понатаму да ги развиваат своите 

следни генерации лидери, а препознавањето 

и поседувањето на лидерските компетенции 

придонесуваат за супериорни перформанси на 

организацијата.

Лидерски компетенции треба да ги поседуваат 
формалните менаџери. Лидерите имаат вештини 
за водство, инспирација, мотивација и поддршка, 
комуникација и соработка, конструктивно 
управување со конфликти, фидбек, емоционална 
интелигенција, интегритет и доверба.

7. Свесност за себе 
Самосвесноста претставува имање точна слика за 
сопствените јаки и слаби страни како и  вредноста 
која  можат да ја донесат. Разбирање и управување 
со контекстот на личните вредности, одлуки - личен 
интегритет и активности и корелација на лични и 
организациски вредности.
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Компетенција Објаснување/
Однесување

Метод на
проценка

Поени

Поени Mаксимален
број  поени

1. Технички компетенции

2. Менаџерски 
компетенции

Ефективно користење на 
знаење и вештини за 
работа на проекти и 
стратегии со  висока 
сложеност и обем.

Основните функции на 
менаџментот
Менаџментот делува 
преку различни функции, 
често класифицирани 
како планирање, 
организирање, 
водење/мотивирање и 
контролирање.

Образование, знаења,
вештини, способности

Формално образование
 (насока и ниво)

Неформално 
образование

Искуство во 
професијата 
(согласно огласите мин. 
6 год.)

Искуство на 
менаџерска позиција

Менаџерски вештини

• Планирање
• Организирање
• Водење/мотивирање
• Контролирање 
• Стратешко 
размислување
• Донесување одлуки
• Управување со 
промени 
• Водење организација 
која учи
• Преговарачки вештини
• Делегирање
• Давање фидбек
• Градење доверба
• Ефективни 
комуникациски 
вештини 
• Презентациски 
вештини

• Резиме/CV
• Диплома 
(оригинал или 
копија заверена 
на нотар)
• Резиме/CV
• Бихејвиорално 
интервју

Референци за 
потврда на 
искуството

• Резиме/CV
• Бихејвиорално 
интервју

Референци за 
потврда на 
искуството

• Резиме/CV
• Бихејвиорално 
интервју
• Студија на 
случај-практично 
• Ситуациони 
прашања на 
интервју или во 
писмена форма
Референци за 
потврда на 
искуството

10

10

10

10

20
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Компетенција Објаснување/
Однесување

Метод на
проценка

Поени

Поени Mаксимален
број  поени

3. Донесување одлуки и 
решавање проблеми

4. Познавање странски 
јазик

5. Вештини и 
способности за односи и 
соработка со луѓе

6. Лидерски 
компетенции

7. Свесност за себе
Разбирање и управување 
со контекстот на личните 
вредности, одлуки и 
активности

Образование, знаења,
вештини, способности

• Ефикасно донесување 
одлуки
• Аналитичност 

Вештини: Говорење, 
читање, слушање

• Комуникациски 
вештини и 
конструктивно 
управување со 
конфликти
• Градење доверба и 
соработка 
• Емпатија

• Водство
• Мотивација и 
поддршка
• Фидбек
• Емоционална 
интелигенција
• Личен интегритет

• Употреба на 
самоанализа - 
познавање на 
сопствените силни и 
слаби страни 
• Личен интегритет 
-одговорност за 
сопственото 
однесување

*Корелација на лични и 
организациски вредности
 

• Резиме/CV
• Бихејвиорално 
интервју
• Студија на 
случај-практично 
• Ситуациони 
прашања на 
интервју или во 
писмена форма
• Референци за 
потврда на 
искуството

Сертификат/Дипло
ма од 
интернационално 
признаени 
тела/организации

• Резиме/CV
• Бихејвиорално 
интервју
• Студија на 
случај-практично 
• Ситуациони 
прашања на 
интервју или во 
писмена форма
• Психометриски 
тестови

Референци за 
потврда на 
искуството

• Резиме/CV
• Бихејвиорално 
интервју
• Студија на 
случај-практично 
• Ситуациони 
прашања на 
интервју или во 
писмена форма

• Резиме/CV
• Бихејвиорално 
интервју
• Студија на 
случај-практично 
• Ситуациони 
прашања на 
интервју или во 
писмена форма
• Психометриски 
тестови

15

5

15

15

10

15

5

15

15

Референци за потврда 
на искуството Вкупно    100
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Информации за 
проектот 
_

Информации за ИДСЦС
_

Проектот „ Набљудување за назначувања 

засновани на заслуги во високата раководна 

служба цели кон зголемување на јавната свест 

за темата, со цел креирање на јавен притисок, 

поттикнување на јавна дебата и поддршка 

за деполитизација во назначувањата во 

високата раководна служба.

Проектот е финансиран од Обединетото 

Кралство, преку Британската Амбасада во 

Скопје

ИДСЦС е тинк тенк организација која го 

истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските интеграции 

на Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне 

граѓанската вклученост во носењето на одлуки 

и да ја зајакне партиципативната политичка 

култура. Преку зајакнување на слободарските 

вредности, ИДСЦС придонесува кон соживот 

помеѓу различностите.

Контакт податоци за ИДСЦС 
_
Адреса: ул. Мирослав Крлежа 
бр. 52/1 /2, 1000 Скопје
Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 , 
електронска пошта: 
contact@idscs.org.mk
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