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Значење на кратенката 
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РСМ Република Северна Македонија 
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
Резиме  
 
Согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 
година, Државниот завод за ревизија изврши ИТ ревизија на усогласеност на тема 
„Информацискиот систем за пријавување, полагање и вработување во Агенцијата за 
администрација за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната 
администрација“. 

 
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија од страна на ревизијата, даваат основ да го изразиме следниот 
заклучок: 
Имајќи ја во предвид значајноста на информацискиот систем за пријавување, 
полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на 
надлежностите при вработувањето во јавната администрација констатиравме дека 
отсуствува оптимален број на човечки ресурси за извршување на работните задачи 
во одделението за ИТ и поддршка, назначување на раководно лице во едно 
одделение, како и утврдени чувствителни работни позиции. Планот за континуитет 
на активностите не е донесен и постои отсуство на процедури за спроведување на 
промени во Базата на прашања и контрола на „четири очи“ односно контрола од две 
независни лица, како и примена на најдобрите практики за ИТ безбедност ИСО 
27002.  Слабостите во сегментација на компјутерската мрежа и неспроведување на 
периодични проверки на системот за полагање се состојби кои имаат влијание врз 
транспарентно и ефикасно спроведување на постапките за полагање на испитот, 
доверливост, достапност и интегритет на податоците, како и во делот на 
администрација на системот.  

 
Извршена е ревизија за 2014 година и издаден е Конечен извештај за ревизија на 
успешност – Ефективност и ефикасност на финансиско управување и контрола и 
внатрешна контрола кај Агенцијата за администрација. Од страна на ревизијата 
констатирани се одредени состојби со кој се утврдило дека од страна на директорот 
се преземени активности за воспоставување на соодветни политики и процедури во 
делот на делегирање на овластувањата, поделба на должностите и одговорностите, 
финансиските контроли, контроли за пристапот до ресурсите и нивната физичка 
заштита, општи и апликативни контроли во ИТ системот. Не се преземени 
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активности во обезбедување на резервна копија на податоците од ИТ системот на 
надворешна локација и редовно периодично тестирање на резервната копија на 
податоци. 
 
Со извршената ревизија на усогласеност за начинот и постапките за реализација на 
надлежностите при вработувањето во јавната администрација со законите, 
политиките и стандардите што се применуваат во Агенцијата за администрација, ги 
констатиравме следните состојби: 

- постои недоволен број на вработени кои се ангажирани за извршување на 
активности за реализација на должностите на Агенцијата за администрација 
во Секторот за селекција на кандидати за вработување и Одделението ИТ и 
поддршка;  

- не е назначен раководител на едно одделение во Секторот за селекција на 
кандидати за вработување; 

- не е предвидено, во посебна или како дел од постојните процедури, 
дефинирање на чувствителни работни позиции; 

- не е изготвена листа на состојби кои можат да предизвикаат дисконтинуитет 
на активностите на Агенцијата, како и на мерки за спречување на нивното 
настанување; 

- не се донесени ИТ политики и процедури во однос на најдобрите практики за 
ИТ безбедност ИСО 27002: Политики за информатичка безбедност, 
процедури за безбедност на човечките ресурси, контрола на пристап, 
безбедност на операциите, безбедност на комуникациите и  управување со 
инциденти за ИТ безбедноста; 

- непостоење на ограничување на мрежниот пристап до компјутерите за 
полагање за време на испит; 

- непостоење на ревизорска трага и спроведена контрола при ажурирање на 
базата на прашања за испит и  

- мрежните пристапи до компјутерите во просторијата за полагање не се 
следат и не се анализираат од страна на Агенција. 

 
За утврдените состојби дадени се препораки до надлежните лица во Агенцијата за 
администрација. 
 
Од страна на одговорното лице на Агенцијата за администрација на РСМ не се 
добиени забелешки на Нацрт извештајот на Овластениот државен ревизор број  
34-915/1 од 26.04.2022 година. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршена е ИТ ревизија на усогласеноста на тема „Информацискиот систем за 

пријавување, полагање и вработување во Агенцијата за администрација за 
реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација“ 
за период од 2020 и 2021 година, a одредени области, прашања и настани се 
опфатени и последователно до денот на известување од извршената ревизија. 
 

1.2. Ревизијата на усогласеност на процесите во информацискиот систем со 
законите, политиките и стандардите што се применуваат во Агенцијата за 
објавување на огласи за вработување на административни службеници, за 
организација на постапки за селекција на административни службеници, за 
спроведување на испитот за административен службеник и испитот за 
административно управување од точка 1.1. на овој извештај, е извршена согласно 
член 22 став 1 од Законот за  државната ревизија и Годишната програма за 
работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна 
ревизија. 
 

1.3. Извршена е ревизија за 2014 година и издаден е извештај за ревизија на 
успешност – Ефективност и ефикасност на финансиско управување и контрола 
и внатрешна контрола кај Агенцијата за администрација, во кој е наведено дека 
делумно се преземени потребните активности за воспоставување и 
обезбедување за ефикасност и ефективност на системот за финансиско 
управување и контрола за непречено остварување на целите на субјектот.  

 
1.4. Информацискиот систем за пријавување, полагање и вработување во 

Агенцијата за администрација за реализација на надлежностите при 
вработувањето во јавниот сектор се одговорност на раководството во 
Агенцијата за администрација застапувана од: 
 
- Спасе Глигоров, директор од 6 јули 2017 година. 

 
Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
внатрешни контроли кои што се релевантни за подобрување на спроведувањето 
на законските обврски кои се во надлежност на Агенцијата за администрација 
за објавување на огласите за вработување на административни службеници, 
организација на постапки за селекција на административни службеници, 
постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор 
степен, спроведување на испитот за административен службеник и испитот за 
административно управување и водење на евиденција на кандидати кои 
доставиле лажни докази во пријавата за вработување. 
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1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат заклучок за тоа дали информациите во 
врска со темата предмет на ревизија наведена во точка 1.1. погоре, се во сите 
материјални аспекти, во согласност со позитивната законска регулатива и 
воспоставените интерни процедури. 
 
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
докази за тоа дали: внатрешните контроли и информацискиот систем при 
постапките за објавување на јавен оглас, постапките за административна 
селекција, одржување на испити за административни службеници и 
административно управување, се во согласност со Законот за административни 
службеници и Законот за вработените во јавниот сектор и подзаконските акти 
кои произлегуваат од истите. Таквите постапки вклучуваат и процена на 
ризикот од неусогласеност. 
 

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали спроведувањето на постапките за селекција на 
кандидатите за вработување се во согласност со Законот за административни 
службеници и Законот за вработените во јавен сектор во 2020 и 2021 година. 
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни 
соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните 
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на 
ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами 
или грешки. При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните 
контроли релевантни за начинот и постапките за селекција на кандидатите за 
вработување и дали истите се во согласност со Законот за административни 
службеници и Законот за вработените во јавен сектор во 2020 година и 2021 
година, со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите. Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за ревизорскиот заклучок. 
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2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата  
 

2.1. Цел на ревизијата на усогласеност на информацискиот систем за пријавување, 
полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на 
надлежностите при вработувањето во јавната администрација, е да му 
овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали постапките во 
врска со постојната законска регулатива, стратешките и планските документи 
се целосно уредени и овозможуваат соодветна и доволна правна рамка за 
спроведување на постапките за вработување на административни службеници 
и истите во сите материјални аспекти се во согласност со наведените 
критериуми. 
 

2.2. Ревизијата на усогласеност на информацискиот систем за пријавување, 
полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на 
надлежностите при вработувањето во јавната администрација е извршена 
согласно следните критериуми: 

 
- Законот за административните службеници1; 
- Закон за вработените во јавниот сектор2; 
- Закон за јавна внатрешна финансиска контрола3; 
- Стандарди за внатрешна контрола во јавниот сектор4; 
- Уредба со законска сила за примена на Законот за административни 

службеници за време на вонредна состојба5; 
- Уредба со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот 

сектор за време на вонредна состојба6; 
- Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни 

службеници7; 
- Стандард ISO 27002 (најдобри пракси за управување со ИТ безбедноста и 

безбедноста на податоците); 
- Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување 

на работно место во јавниот сектор преку вработување и на пријавата за 
вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на 

                                                           
1 Службен весник на РМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18, кој започна со примена од 13 
февруари 2015 година и Службен весник на РСМ бр. 275/19, 14/20 и 215/21 
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регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен 
сектор8; 

- и друга релевантна законски и подзаконски акти. 
 
 
3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 

 
Ревизијата од точка 1.1. погоре опфати и ревизија на спроведување на 
препораките поврзани со информацискиот систем во Агенцијата дадени во 
Конечен извештај за ревизија на успешност – Ефективност и ефикасност на 
финансиско управување и контрола и внатрешна контрола кај Агенцијата за 
администрација за 2014 година Од страна на ревизијата констатирани се 
одредени состојби со кои се утврди дека од страна на директорот се преземени 
активности за воспоставување на соодветни политики и процедури во делот на 
делегирање на овластувањата, поделба на должностите и одговорностите, 
финансиските контроли, контроли до пристапот на ресурсите и нивната 
физичка заштита, општи и апликативни контроли во ИТ системот. Не се 
преземени активности во обезбедување на резервна копија на податоците од ИТ 
системот на надворешна локација и редовно периодично тестирање на 
резервната копија на податоци. 
 

 
  

                                                           
8 Службен весник на РМ, бр. 34/15 
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4. Наоди и препораки  
 
Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со раководството и одговорните лица на Агенцијата за 
администрација одржан на ден 04.03.2022 година.  
 
Функционирање на системот за пријавување, селекција и полагање на испит за 
вработување во јавен сектор е согласно Законот за административни 
службеници, Агенцијата е надлежна да ги врши следните работи: 

 објавување на огласи за вработување на административни 
службеници; 

 организација на постапки за селекција на административни 
службеници; 

 постапување по жалби и приговори на административните 
службеници во втор степен; 

 спроведување на испитот за административен службеник и испитот 
за административно управување; 

 водење на евиденција на кандидати кои доставиле лажни докази во 
пријавата за вработување и 

 други работи утврдени со закон. 
 
Секое заинтересирано лице, за вработување во јавната администрација, 
задолжително треба да креира профил на кандидат за аплицирање на оглас за 
вработување во апликативниот систем, кој се администрира од страна на 
Агенцијата за администрација. Секој кандидат, со иницијалната пријава во 
системот задолжително добива единствен ИД код.  
 
Кандидатите со креирање на профилот, ги пополнуваат потребните податоци во 
однос на личните податоци, образованието, работните искуства и работните 
компетенции. Неопходно е кандидатот да ги има прикачено сите документи при 
креирање на профилот, со кои подоцна ќе може да го оствари правото за 
аплицирање на јавните огласи.  
 
Кандидатот е одговорен за веродостојноста на документите кои се прикачени во 
системот, со кои ги потврдува степенот на образованието, работните искуства и 
работните компетенции. 
 
По пополнување на профилот, кандидатот може да аплицира на сите отворени 
огласи за кои ги исполнува критериумите. Упатството за креирање на профил 
на кандидатот е објавено на интернет страната на Агенцијата за 
администрација во вид на презентација.  
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За започнување на постапка за вработување, институцијата која сака да вработи 
лица, до Агенцијата доставува барање за објавување на јавен оглас, кој 
Агенцијата во рок од 5 дена од приемот на барањето, односно комплетирање на 
истото, треба да го објави. Кон барањето се приложува извод од годишниот план 
за вработување на институцијата во однос на бројот на планирани нови 
вработувања и бројот на реализирани нови вработувања по припадност на 
заедница, доколку до датумот на поднесување на барањето биле реализирани, 
како и известување за обезбедени финансиски средства.  
 
По приемот на барањето за објавување на јавен оглас, се прават проверки во 
делот на комплетност на барањето за објавување на јавен оглас, усогласеност на 
објавените работни места со последните одобрени акти за систематизација и 
организација на институцијата. Откако од страна на Агенцијата ќе се одобри 
барањето за објавување на јавен оглас, истиот се дава на превод.  
 
Јавниот оглас за вработување се објавува на интернет страница на Агенцијата за 
администрација, како и во најмалку три дневни весници, од кои еден од 
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Во 
јавниот оглас се назначува нивото и посебните услови за пополнување на 
работните места. Јавниот оглас за вработување го објавува Агенцијата, а 
трошоците за објавување на огласот паѓаат на товар на институцијата за чии 
потреби се објавува огласот. 
 
Комисијата за селекција на кандидати ја формира директорот на Агенцијата со 
решение, врз основа на номинација на членови од институцијата која вработува.  
Сите фази од постапката за селекција ги спроведува Комисијата за селекција 
која е должна да се грижи за законитоста на постапката. 
 
Административната селекција се состои од проверка на внесените податоци во 
пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, приложените 
докази во пријавата и нивно бодирање.  
 
Вкупниот број на бодови за секој пријавен кандидат се утврдува врз основа на 
бодовите од стручните квалификации, работното искуство во струката, 
познавањето на странски јазици, како и познавањето на работа со компјутерски 
програми за канцелариско работење. Стручните квалификации се вреднуваат 
во однос на формалното и неформалното образование. Ако за кандидатите, кои 
при административната селекција, се утврди дека не ги исполнуваат условите 
утврдени во јавниот оглас, постапката на селекција завршува.  
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Комисијата за секое различно работно место подготвува листа со 
идентификациските кодови на кандидатите за кои постапката на селекција 
завршила и ранг-листата со идентификациските кодови на кандидатите кои ја 
поминале административната селекција и ги објавува на веб страницата на 
Агенцијата. 
 
Кандидатот за административен службеник полага испит за административен 
службеник кој го организира и спроведува Агенцијата. Испитот за 
административен службеник се состои од два дела и тоа стручен дел и дел за 
проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
Унија (англиски, француски или германски јазик).  
 
Министерството за информатичко општество и администрација е надлежно да 
ги формира и ревидира базите на прашања на испитот за административен 
службеник и испитот за административно управување. Базата на прашања за 
стручниот дел ја формира МИОА во соработка со Агенцијата, при што најмалку 
еднаш годишно истата се ревидира.  Базата на прашања е јавно достапна на веб 
страниците на МИОА и Агенцијата и содржи најмалку 500 прашања, за кои се 
посочени прописите од кои произлегуваат прашањата.  
 
Базата на прашања за делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски) ја 
обезбедува МИОА од катедрите за англиски, француски и германски јазик на 
филолошките факултети на јавните високо-образовни установи во Република 
Северна Македонија. Јавно достапна и објавена на веб страниците на МИОА и 
Агенцијата е и литературата врз основа на која се подготвени прашањата од 
базата на прашања. При ревизијата на прашањата, МИОА особено ги има 
предвид измените на правните прописи врз кои е засновано прашањето, бројот 
на кандидати кои успешно го одговориле, како и други околности кои можат да 
влијаат врз подобрување на квалитетот на прашањата во базата. Врз основа на 
претходно наведеното, се одлучува дали определени прашања да бидат 
изменети или целосно отстранети.  
 
Прашањата за испитот за административен службеник, во зависност од 
тежината, се вреднуваат со определен број на бодови, наведени за секое 
прашање за време на полагањето и истите за секој кандидат се бираат по 
случаен избор од базите на прашања. 
 
Резултатот, односно бројот на бодови од испитот за административен 
службеник на кандидатот му е достапен на компјутерот на кој го полагал. 
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Полагањето на испитот се снима и се емитува во живо на веб страницата на 
Агенцијата. 
 
Веднаш по завршување на полагањето на сите кандидати кои во 
истиот термин го полагале испитот, камерата го зумира и најмалку пет минути 
во живо, на веб страницата на Агенцијата, го емитува дисплејот со резултатите 
на сите кандидати кои го полагале испитот, односно резултатите од полагањето 
на сите кандидати, рангирани според освоените бодови на испитот, се 
објавуваат на веб страницата на Агенцијата и веднаш се доставуваат на 
адресите на електронска пошта на сите кандидати кои полагале. 
 
За време на полагањето на вработените во Агенцијата им се забранува мрежен 
пристап до компјутерите во просторијата за полагање, како и м ежен пристап до 
модулот и базата на прашања за испити, освен на ИТ лицата кога поради 
технички причини е потребно да интервенираат. 
 
Мрежниот пристап до компјутерите во просторијата за полагање, како и 
мрежниот пристап до модулот и базата на прашања за испити, за време на 
полагањето, претставува злоупотреба на службена положба и овластување 
согласно со закон. 
 
Агенцијата потребно е да води евиденција на мрежни пристапи до компјутерите 
во просторијата за полагање и до модулот и базата на прашања за испити, со 
време на пристап, корисничко име на вработениот кој пристапил и акции кои ги 
извршил при пристапот. 
 
Интервјуто се спроведува усно и/или писмено. На интервјуто, преку ситуациони 
прашања, се проверуваат потребните општи работни компетенции за 
категоријата на која припаѓа работното место, а преку стручни прашања или 
практични задачи, се проверуваат посебните работни компетенции од описот на 
работното место. 
 
За секоја фаза, овластените лица од Агенцијата подготвуваат записници и ранг 
листи на кандидати кои се пријавиле или полагале испит за работна позиција од 
јавен оглас за вработување. Ранг листите од секоја фаза се објавуваат јавно на 
интернет страната на Агенцијата. 
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Констатирани се следните состојби: 

 
4.1. Раководството воспоставува надзор, структури, линии на известување и 

соодветни овластувања и одговорности во извршувањето на целите 
 

4.1.1. Оптимален број на човечки ресурси за извршување на работните задачи 
 
Со извршен увид во Актот за систематизација на работните места во 
Агенцијата за администрација9 и пополнетост на работни места ревизијата 
констатира: 

 
- Постои недоволен број на вработени за реализација на надлежностите на 

Агенцијата во Секторот за селекција на кандидати за вработување и 
Одделението за ИТ и поддршка кои извршуваат активности за реализација 
на надлежностите за пријавување, полагање и вработување во Агенцијата 
за администрација, имајќи предвид дека целата постапка се спроведува со 
употреба на информациски систем во Агенцијата. 
Во Сектор за селекција на кандидати за вработување, пополнети се 16 
работни места од вкупно предвидените 25, односно пополнетост од 64%.  
Во одделението за ИТ и поддршка пополнети се само 2 работни места од 
предвидените 6 работни места согласно актите, односно во одделението за 
ИТ се пополнети 33,33% вработени од предвидениот број на работни места. 
 

- Не се назначени раководители на двете одделенија10 во Секторот за 
селекција на кандидати за вработување и тие активности ги извршува 
Раководителот на Секторот за селекција на кандидати. Во периодот на 
ревизијата, од страна на директорот на Агенцијата донесено е Решение за 
распоредување на државен службеник11 со кое вработен службеник во 
Агенцијата е распореден на позиција раководител на одделение за јавен 
оглас и административна селекција. Во текот на ревизијата не е пополнето 
една позиција раководител на одделение. 
 

Ваквата состојба на бројот на вработени во Агенцијата не ги задоволува 
барањата наведени во Стандардот 3 – Компетентност, извршување каде е 
наведено „Раководителот треба да обезбеди: пополнување на работните места 

                                                           
9 Пречистениот текст на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за 
администрација од април 2021 година 
10 Одделение за Одделение за јавен оглас и административна селекција и Одделение за спроведување 
на испити, интервју и тест на личност 
11 Решение за распоредување на државен службеник бр. 04-277/1 од 18.01.2022 година 
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со компетентни лица, давање на задачи согласно нивото на компетентност и 
услови за развој на професионалните капацитети на вработените“ и 
Стандардот 6 - Организациона структура од Стандардите за внатрешна 
контрола во јавниот сектор каде е наведено „Пополнетоста на 
организационата структура со раководители и извршители треба да се утврди 
во прегледот на вработени. Целта на оваа активност е ефективно и ефикасно 
остварување на целите на институцијата“. Причини за ваквата состојба се 
неодобрени средства од Министерството за финансии за вработување на нов 
кадар и унапредување на постојните вработени, како и отсуство на политики 
за задржување на квалификуван, искусен и дефицитарен кадар од областа на 
ИТ. 
 
Помал број на човечките ресурси од оптимално предвидениот согласно 
Правилникот за систематизација на работни места во Агенцијата за 
администрација предизвикува преоптовареност на постојните вработени и го 
доведува во прашање навременото и ефикасното извршување на делегираните 
активности. 

 

Препорака 
 

Директорот на Агенцијата во соработка со МИОА и МФ да преземе активности 
со цел зајакнување на капацитетите во одделението за ИТ и поддршка, 
пополнување на работната позиција - раководител на одделение во Секторот 
за селекција на кандидати за вработување, како и носење на политики за 
задржување на квалификуван и искусен и дефицитарен кадар од областа на 
ИТ. 

 
 

4.1.2. Чувствителни работни позиции  
 
Во рамките на донесените процедури за работа во Агенцијата за 
администрација, не е предвидено, во посебна или како дел од постојните 
процедури, дефинирање на чувствителни работни позиции согласно Стандард 
4 – чувствителни позиции. Имајќи ја во предвид сензитивноста на постапката 
за пријавување и полагање при вработување во јавната администрација,  
барањата на стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор се 
предвидува дефинирање чувствителни работни позиции, зголемен надзор и 
контрола, како и предвидена ротација на лицата кои се распределени на овие 
работни позиции на секој пет години. Причините за ваквите состојби се 
недоволниот број на вработени. 
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Поради ваквата состојба, постои ризик од не спроведување засилен надзор и 
целосна контрола. 

 
Препорака 
 
Директорот на Агенцијата да преземе мерки и активности за донесување акт 
со кој ќе се утврдат чувствителни работни позиции. 

 
4.2. Контролни активности за процесите од работењето на Агенцијата 

 
4.2.1. Контролни активности за континуитет на работењето 

 

За непречена реализација на активностите за објавување на јавен оглас, 
спроведување на испит и тест на личност на кандидатот согласно Стандардот 
16 континуитет на активностите потребно е субјектот од јавниот сектор да 
изготви листа на состојби кои можат да предизвикаат дисконтинуитет на 
активностите, како и на мерки за спречување на нивното настанување. И 
покрај барањата наведени во стандардот, од страна на Агенцијата за 
администрација не е изготвен план за континуитет на активностите, имајќи во 
предвид дека најголем процент на основните функции се спроведуваат со 
употреба на информатичка технологија и информациски систем.  
 
Исто така, не е обезбедена секундарна локација со резервна информатичка 
опрема и софтвер, заради непречено одвивање на постапката во случај на 
прекин на работата на системот на примарната локација, каде би продолжиле 
постапките и активностите на Агенцијата. 
 
Наведените состојби може да предизвикаат прекин во реализација на 
активностите за објавување на јавен оглас, спроведување на испит и тест на 
личност на кандидатот. 

 
Препорака 
 
Директорот на Агенцијата да преземе мерки и активности со цел да се 
изработи и одобри план за континуитет. 
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4.3. ИТ безбедност и безбедност на податоци   
 

4.3.1. Примена на најдобрите практики за ИТ безбедност ИСО 27002  
 
Со цел активно управување на корисниците во системот, следење и евиденција 
на пристап на корисниците во системот, контрола на пристап во просториите 
на Агенцијата, следење на логовите во ИТ системите на Агенцијата и 
сообраќајот во рамките на компјутерската мрежа и постоење на ревизорска 
трага за управување со инциденти од ИТ безбедност констатиравме потреба од 
пишана процедура за ИТ безбедност на информацискиот систем. 
 
Во делот на имплементација на најдобрите практики за ИТ безбедност и 
безбедност на податоците, во однос на ИСО 27002 стандардот, утврдено е дека 
се применуваат ИТ практики во помал обем, кои не се документирани и за кои 
не постои пишана политика или процедура за начинот на нивната 
имплементација. 
 
Причини за утврдената состојба се: малиот број на вработени лица од областа 
на информатичката технологија во Агенцијата за администрација, недостаток 
на стручна обука за управување на постојните системи за ИТ кадарот, како  и 
зголемен обем на работа при извршување на секојдневните работни 
активности. 
 
Отсуство на пишани ИТ политики и процедури12, не е во согласност со 
Стандардот 12. Согласно овој стандард субјектот од јавниот сектор треба да 
утврди пишани процедури за важните активности. За секоја активност и/или 
значаен настан, субјектот од јавниот сектор треба да обезбеди постоење на 
соодветна документација и документирање на истите. Документацијата треба 
да содржи административни политики, прирачници, оперативни инструкции, 
листи за проверка или други форми на презентирање на процедурите. 
 
Ваквата состојба со невоспоставени процедури, недостаток на ИТ кадар влијае 
врз управувањето со ИТ безбедноста на системот, управување на корисниците 
во системот, евиденција на пристапите во системот, следење на логовите и 
отсуство на ревизорска трага за управување со инциденти од ИТ безбедност. 
 

  

                                                           
12 Согласно со стандардот за најдобри практики за ИТ безбедност и безбедност на податоците ИСО 
27002 
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Препорака 
 
Директорот на Агенцијата да преземе мерки и активности да се изработат и 
одобрат ИТ политики и процедури, со цел дефинирање на правилата и 
одговорностите на корисниците на информацискиот систем на Агенцијата за 
администрација. По одобрување на ИТ политиките и процедурите од страна на 
директорот на Агенцијата, истите транспарентно да бидат презентирани на 
сите вработени во Агенцијата, а вработените во одделението за ИТ и поддршка 
да ги имплементираат. 
 

4.4. Регистар на доставени позитивни мислења плановите за вработување на 
институциите 
 
Агенцијата за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната 
администрација во постапката за објавување на јавен оглас, од страна на 
институциите ги обезбедува во хартиена форма планот за вработување и 
неговата реализација, како и важечките акти за систематизација од 
институциите кои објавуваат оглас. МИОА, согласно член 20-б, став 12 од 
Законот за вработените во јавниот сектор е должна најдоцна до 31.12. во 
тековната година да ги достави позитивните мислења за плановите за 
вработување на институциите за следната година до органите надлежни за 
буџетот на институциите и до Агенцијата за администрација, но изостанува 
нивно доставуваат до Агенцијата за администрација. Причина за ваквите 
состојби е воспоставената пракса на МИОА, како и отсуство на електронски 
систем кој би ги поврзал важечките Акти за систематизација, важечките Акти 
за организација и позитивни мислења за плановите за вработување на 
институциите. 
 
Ваквите состојби доведуваат до генерирање дополнителни активности и 
трошоци на институциите и агенцијата и го забавуваат процесот на објавување 
на јавен оглас. 
 
Препорака 
 
Директорот на Агенцијата во соработка со МИОА, да воспостават размена на 
електронска форма на Актите за систематизација, Актите за организација и 
Позитивни мислења за плановите за вработување на институциите во рамките 
на платформата за интероперабилност. 
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4.5. Спроведување на испити во фаза на избори  
  
Согласно Изборниот законик , член 8-а, член 1 алинеја 4, не може да се започне 
постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен 
однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во 
мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи. 
  
Постапките за вработување во текот на 2020 и 2021 година беа предмет на 
ревизија за спроведување на законските постапки на Агенцијата за време на 
избори. Од извршениот увид во логовите во апликацијата, од избраниот 
примерок, за преземените акции за време на периодот за изборни активности, 
ревизијата утврди: 
- Преземените активности за огласите во 2020 година се усогласени со 

законските одредби на изборниот законик. На 20.06.2020 година објавен е 
јавен оглас бр. 95/2020 од страна на ЈНУ Институт за духовно и културно 
наследство на Албанците – Скопје, согласно Член 8-а, став 1 алинеја 4 од 
изборниот законик[1], за кој и има  доставена согласност  од страна на ВРСМ 
за реобјавување на оглас за вработување[2]. Поради дадената согласност, 
Агенцијата го објавила огласот 95/2020 на 20.06.2020 година и во целост го 
реализирала. 
  

- Активностите во текот на 2021 година се усогласени со законските одредби 
на изборниот законик, освен за јавните огласи од 595/2021 до 600/2021 
година, кои се објавени на 07.08.2021 година. Од страна на Агенцијата за 
администрација, по поднесување на Барање за објавување на јавен оглас, се 
прават сите неопходни проверки, согласно законските обврски на 
Агенцијата, и воспоставена е пракса, сите подготвени огласи да се 
доставуваат до дневните весници за објавување до 13:00 часот во текот на 
денот, а да бидат објавени во изданијата  на весници наредниот ден. Од тие 
причини, на ден 06.08.2021 година доставени се одреден број на огласи за 
објавување во дневни весници. Решението за објавување на локалните 
избори во 2021 година било донесено и објавено во Службен весник на РСМ 
во текот на  попладневните часови на 06.08.2021 година. Од овие причини, 
одреден број на огласи биле објавени во весниците на ден 07.08.2021 година. 
Во системот поради ваквите услови во 00:00 часот сменет е статусот во 
објавен за овие огласи, со цел заинтересираните кандидати да можат да 
поднесат пријава. Во модулот за пријавување, се додека траат јавните 

                                                           
[1] “да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос 
во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на 
итни и неодложни работи“ 
[2] Допис од Влада на РСМ до Министерство за образование и наука бр.44-5342/1 од 16 јуни 2020 година  
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огласи за вработување, огласите се активни,  т.е. кандидатите можат да се 
пријавуваат. Откако огласот ќе се затвори, од тој момент од страна на 
вработените во АА не се преземаат никакви активности за овие огласи. Со 
проверка на активностите за овие огласи објавени на 07.08.2021 година, од 
страна на ревизијата е потврдено дека по затворање на веќе објавените 
огласи, непосредно по носењето на Решението за објавување на локалните 
избори 2021 година, не се преземени никакви активности.  

  
- Во периодот по 06.08.2021 година, во апликацијата, од страна на ревизијата 

се забележани активности за одредени огласи од типот “промени на сесија 
на апликацијата“. Дел од јавните огласи се објавени во 2021 година, но има 
и јавни огласи кои се објавени во 2019 година. Во апликацијата на 
Агенцијата во периодот по 06.08.2021 година, за постари огласи, беше 
утврдено дека овие огласи се веќе завршени и дека од страна на Агенцијата 
само биле внесени донесените Решенија за избор на кандидат/ти за 
вработување од спроведените огласи. Имено земен е оглас број 134/2021. 
Истиот е спроведен во периодот од 04.05.2021 година до 26.05.2021 година, 
кога се отпечатени записниците од фаза 2 (полагање на испит) и фаза 3 
(интервју). 

  
- Констатирани активности од страна на вработените во апликацијата на 

Агенцијата во период на изборни активности, но истите не се значајни, од 
причина што се однесуваат за веќе завршени јавни огласи за вработување 
пред распишување на изборите во 2020 година и 2021 година. 

  
Во вака воспоставениот систем и апликација за спроведување на постапките 
за објавување на јавен оглас, спроведување на постапките за испит на 
кандидатите и спроведување на интервју, отсуството на апликативна контрола 
за целосно ограничување на пристапот до системот овозможува користење на  
системот во делот на административна селекција на пријавените кандидати, 
за огласи објавени пред донесување на Решението за распишување на избори 
во РСМ. 
 
Препорака 
 
Директорот на агенцијата да преземе активности за воспоставување постапки 
за ограничување на пристапот до системот во време на спроведување на 
изборни активности. При тоа да се внимава овие контроли да не го попречуваат 
процесот на пријавување на кандидати за активни огласи.   
 

 



ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ ВО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ ПРИ 

ВРАБОТУВАЊЕТО ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 18  
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________ 

4.6. Пристап до системот за полагање 
 
Ревизијата со спроведени ревизорски техники во системот за спроведување на 
постапки за селекција на кандидатите за државни службеници (полагање на 
испит), модуларна апликација и административно управување утврди: 
 
- Во Агенција постои тестна околина13 и продукциска околина на системот за 

полагање. 
 

- Во тестната околина на системот за спроведување на испит за 
административен службеник системот дозволува, за време на сесијата за 
испит, приклучување на најмалку „два кандидати“ преку компјутерската 
мрежа на Агенцијата за администрација,  користејќи ги истиот ИД код и 
еднократно доделената лозинка. Вака системот препознава еден единствен 
кандидат и генерираните прашања за испитот се идентични за двата 
најавени кандидати. Притоа постои можност најавените кандидати, со ист 
ИД код на кандидат и лозинка, да одговараат истовремено на добиените 
прашања од испитот од различни локации -  компјутери. Испитот завршува 
откако еден од најавените кандидати ќе го притисне копчето за 
завршување на испитот, а резултатот од испитот се појавува на екраните од 
двата компјутери истовремено. 

 
- Во ревизорските траги (логови) за направениот тест од страна на ревизијата 

е евидентирана активност само на еден кандидат, и не постои трага од кој 
компјутер (IP адреса или МАС адреса) се најавени. 
 

Ревизијата, со цел да не влијае на испитниот процес, не ја тестираше 
продукциската околина. Воедно, ваквата слабост на тестна околина на 
системот како и отсуството на периодични проверки на системот за 
спроведување на испит согласно законските надлежности и нивно  
документирани укажува на ризик дека истата слабост постои и во 
продукциска околина. 
 
Во периодот на ревизијата, од страна на Агенцијата преземени се активности 
за надминување на констатираната состојба во делот на подобрување на 
функционалноста на системот14 односно кандидат со ист идентификациски 

                                                           
13 Тестна околина е воспоставен посебен информациски систем каде се врши тестирање на 
функционалноста на системот, пред истиот да биде ставен во реално користење.  
14 Записник за подобрување на функционалноста бр. 11-223/1 од 01.02.2022 година 
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број и лозинка не можат да се најават од два различни персонални компјутери 
во исто време. 

 
Препорака 
 
Директорот на Агенцијата да преземе мерки и активности за спроведување 
периодични проверки на системот за спроведување на испит согласно 
законските надлежности и истите да бидат соодветно документирани. 
 
 
 

4.7. Пристап до компјутерите и модулот и базата на прашања 
 

4.7.1. Мрежен пристап до компјутерите за полагање за време на испит 
 
Со извршен увид во мрежната инфраструктура на Агенцијата за 
администрација, од страна на ревизијата е констатирано дека: 
- мрежните уреди за управување со компјутерската мрежа се од понизок 

ранг и не дозволуваат мрежна сегрегација, поради што сите компјутери во 
салата за полагање се во иста група со останатите работни станици во 
Агенцијата; 

- во Агенцијата е инсталиран мрежен уред за следење на пристапот до 
компјутерите и преземените активности, но евидентираните настани не се 
следат и не се прави анализа на настаните; 

- овозможен е далечински пристап до компјутерите за полагање на испит.  
 
Поради технички карактеристики на мрежните уреди и поставеност на 
компјутерската мрежа во Агенцијата за администрација, не е возможно 
водење на евиденција кој пристапил и кои акции ги извршил при пристапот до 
модулот и базата на прашања за испити, со време на пристап и корисничко име 
на вработениот. 
 
Ваквата состојба не е во согласност со член 41 став 15 од Законот за 
административни службеници, согласно кој Агенцијата е задолжена да води 
евиденција на мрежни пристапи до компјутерите во просторијата за полагање 
и до модулот и базата на прашања за испити, со време на пристап, корисничко 
име на вработениот кој пристапил и акции кои ги извршил при пристапот и 
влијае  на ограничувањето на мрежниот пристап кон компјутерите за полагање 
на испит. 
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Препорака 
 
Директорот на Агенцијата да преземе мерки и активности за замена на 
пософистицирани мрежни уреди со други на кои ќе се спроведе соодветна 
сегментација на компјутерската мрежа на Агенцијата и ќе се изврши јасно 
разграничување на мрежните пристапи и воспостави соодветна евиденција на 
пристапи кон базата на прашања за време на испити.   

 
 

4.7.2. Ажурирање на Базата на прашања  
 
Ревизијата направи увид во Базата на прашања и следење на преземените 
акции од страна на овластеното лице, притоа е констатирано: 
 
- во Агенција не е воспоставена процедура за ажурирање на промени во 

базата на прашања. Притоа евидентирани се промени на прашања во 2018, 
2019 и 2020 година за кои измени не постои ревизорска трага и 
документација за истата; 

- нема автоматско преземање на базата на прашања од МИОА; 
- не е предвидена и не е спроведена проверка на таканаречени „четири очи“ 

од две независни лица, односно контрола по направените измени и  
- промените се направени во и вон работно време. 

 
Утврдената состојба не е во согласност со член 7 и член 40 од Законот за 
административни службеници за формирање и ревидирање на базата на 
прашања. 
 
Поради не постоење на утврдена процедура за спроведување на промени во 
Базата на прашања и контрола на „четири очи“ односно контрола од две 
независни лица постои ризик за навремено евидентирање на промените во 
базата на прашања кои треба да се усогласени со тековните промени на 
законската регулатива и  ризикот од грешки при мануелно внесување на 
прашања и одговори. 
 
Во текот на ревизијата од страна на овластени лица од Агенцијата, преземени 
се активности за ажурирање на ревидирани прашања во базата на прашања за 
испит, согласно последниот допис15 од страна на МИОА за доставување на 
ревидирани прашања за спроведување на испитите за административен 
службеник. На интернет страната на Агенцијата, во делот за „листа на 

                                                           
15 Допис за доставување на база на прашања бр. 08-3238/8 од 04.10.2021 година 
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прашања од стручниот дел од испитот за административни службеници, (а.) 
општ дел (испит за административен службеник)“, објавена е информација за 
измена на ревидираните прашања, како и рокови до кога/и од кога ќе важат 
одредени прашања во базата на прашања за полагање на испити. 
 
Препорака 
 
- Директорот на Агенцијата да преземе активности за подготовка и 

одобрување на процедура за промени во Базата на прашања и контрола на 
„четири очи“ односно од независни лица. 

- Директорот на Агенцијата соработка со МИОА да направат анализа за 
можноста на автоматско ажурирање на Базата на прашања и намалување 
на грешки при мануелно внесување на прашања и одговори. 
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5. Основ за изразување на заклучок 
 

Спроведена е ИТ ревизија на информацискиот систем за пријавување, полагање 
и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на 
надлежностите при вработувањето во јавната администрација и проверка на 
усогласеноста на процесите на информацискиот систем со законите, политиките 
и стандардите што се применуваат во Агенцијата за администрација. Со оваа 
ревизија беа опфатени: безбедноста на податоците, апликативните контроли и 
контролите на пристап до системот, контролните постапки во процесите за 
евиденција на плановите за вработување, објавување на огласи за вработување 
на административни службеници, организација на постапки за селекција на 
административни службеници, спроведување на испитот за административен 
службеник и испитот за административно управување како и водење на 
евиденција на кандидати кои доставиле лажни докази во пријавата за 
вработување. 
 
Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување на заклучок, во 
точките 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6 и 4.7 е: 
 
- недоволен број на вработени и не назначен раководител на едно одделение 

во Секторот за селекција на кандидати за вработување; 
- не се дефинирани чувствителни работни позиции; 
- не е изготвена листа на состојби кои можат да предизвикаат дисконтинуитет 

на активностите; 
- нема подготвени ИТ политики и процедури; 
- непостоење на ограничување на мрежниот пристап и  
- непостоење на ревизорска трага и спроведена контрола при ажурирање на 

базата на прашања за испит. 
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6. Заклучок 
 
Имајќи ја во предвид значајноста на информацискиот систем за пријавување, 
полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на 
надлежностите при вработувањето во јавната администрација констатиравме 
дека отсуствува оптимален број на човечки ресурси за извршување на работните 
задачи во одделението за ИТ и поддршка, назначување на раководно лице во 
едно одделение, како и утврдени чувствителни работни позиции. Планот за 
континуитет на активностите не е донесен и постои отсуство на процедури за 
спроведување на промени во Базата на прашања и контрола на „четири очи“ 
односно контрола од две независни лица, како и примена на најдобрите 
практики за ИТ безбедност ИСО 27002. Слабостите во сегментација на 
компјутерската мрежа и неспроведување на периодични проверки на системот 
за полагање се состојби кои имаат влијание врз транспарентно и ефикасно 
спроведување на постапките за полагање на испитот, доверливост, достапност и 
интегритет на податоците, како и во делот на администрација на системот.  

 


