
Врз основа на член 12 став (3) и (4) од Законот за административни службеници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) Претседавачот 
на Мрежата на организационите единици за управување со човечки ресурси на институциите од 
јавниот сектор, донесе  

 
 

 
Д Е Л О В Н И К  

на Мрежата на организационите единици за управување со човечки ресурси во институциите од 
јавниот сектор 

 
 
 

Член 1 

 Со овој деловник поблиску се уредуваат структурата, организацијата, целите, активностите и 

начинот на работа на Мрежата на организациони единици за управување со човечки ресурси (во 

натамошниот текст: Мрежата), како и други прашања од значење за работата на Мрежата. 

 

 
Член 2 

 Мрежата користи скратен назив ХР Мрежа кој ќе се употребува во внатрешната и надворешната 

комуникацијата.  

Во меѓународната комуникација ќе се користи називот на Мрежата на англиски јазик и латинично 

писмо (HR Network). 
 
 

Член 3 
Мрежата претставува платформа за комуникација, координација и соработка помеѓу 

организационите единици за управување со човечки ресурси, претставувани од раководителот на 
единицата, односно административен службеник определен да извршува работи од областа на 
управувањето со човечки ресурси во институциите на јавниот сектор.  

 
 

Член 4 
Мрежата се организира заради обезбедување на ефикасна примена на законите и другите 

прописи во постапките за селекција, вработување, унапредување, мобилност, координирацијата на 
стручното усовршување и управувањето со ефектот од работата, плати и надоместоци, мотивацијата, 
одговорностите и престанокот на вработување на вработените во институциите 

 
Член 5 

Мрежата се воспоставува за остварување на следните цели: 
 

- Унапредување на меѓуинституционалната соработка во областа на управуање со човечки 
ресурси;  

- Подобрување на ефикасноста и ефективноста во управувањето со човечките ресурси;  
- Развивање на администрација ориентирана кон граѓаните преку унапредени практики за 

управување со човечки ресурси; 
- Надминување на недостатоците и поедноставување на процедурите во управуањето со 

човечки ресурси; 
- Воспоставување на стандарди и добри практики во областа на управување со човечки 

ресурси; 
- Поддршка на политиките за обезбедување на еднакви можности за вработените во јавниот 

сектор. 
 

Член 6  
Активности на Мрежата се: 

 
- организирање годишна конференција на членовите на Мрежата; 
- организирање на тематски дебати за актуелни прашања од областа на управувањето со 

човечки ресурси; 



- членување во меѓународни организации од областа на управувањето со човечки ресурси; 
- спроведување на тематски анализи и истражувања со препораки во насока на подобрување 

на политиките за управување со човечки ресурси во администрација; 
- давање препораки за бројот и видот на организациониот облик за управување со човечки 

ресурси; 
- активен придонес во креирањето на стратешките документи во процесот на реформа на 

јавната администрација од областа на управување со човечки ресурси;  
- обезбедување на поддршка на иновативни приоди и промени во работењето; 
- промовирање на стандардите и вредностите утврдени во етичките кодекси; 
- евалуација на примената на прописите и практиките од областа на управување со човечки 

ресурси;  
- спроведување на истражувања за задоволството и работната ангажираност во 

администрацијата и предлагање мерки за унапредување на состојбите;  
- давање на предлози за унапредување на политиките за управување со човечки ресурси;  
- воспоставување на професионални стандарди за улогите и одговорностите на професијата   

управување со човечки ресурси;  
- подготовка на електронски билтен за управување со човечки ресурси;  
- соработка со приватниот и невладиниот сектор во насока на подобрување на управувањето 

со човечки ресурси; 
- промовирање на инклузивни, недискриминирачки и родово сензитивни политики. 

 
 

Член 7 
Претседавач на Мрежата е државниот секретар на Министерството за информатичко општество 

и администрација. 

Претседавачот на Мрежата: 

- раководи со Мрежата; 
- ја претставува Мрежата во меѓународни организации од областа на управувањето со човечки 

ресурси; 
- формира работни групи за остврување на активностите на Мрежата;   
- ја свикува годишната конференција на Мрежата; 
- го предлага Деловникот на Мрежата; 
- донесува акти, предложени од Мрежата и  
- врши други работи поврзани со остварување на целите и активностите на Мрежата.   
  

 
Член 8 

Мрежата својата работа ја остварува преку електронска платформа за комуникација. 
 Платформата има основен екран на кој се достапни податоци за управувањето со човечки 
ресурси во администрацијата, општи податоци за активностите на Мрежата, соопштенија, најави за 
настани и средби, прописите кои ја регулираат областа за управување со човечки ресурси во 
администрацијата, како и останати документи, прирачници, брошури и слични материјали кои ја 
поддржуваат работата на вработените во организационите единици за управување со човечки ресурси. 

Покрај основното мени, платформата содржи и посебна функционалност во која пристап имаат 
само членовите на Мрежата и каде секој член има свое корисничко име и лозинка за пристап до истата. 
Во овој сегмент постои форум за дискусија, тематски секции и можност за споделување на документи и 
колабирација помеѓу членовите на Мрежата. 

 
Раководењето, управувањето и модерирањето на електронската платформа за комуникација го 

врши МИОА. 
 

 
Член 9 

Права и должности на претставниците во Мрежата се: 
- редовно да бидат информирани за преземените и планираните активности на Мрежата; 
- да предлагаат теми за расправа, мерки и иницијативи за унапредување на работата; 
- да ги информираат претпоставените и вработените во институцијата која ја претставуваат за 

работата и иницијативите на Мрежата, и да обезбедат повратна информација до 
претставниците на Мрежата; 



- да предлагаат унапредување на законската регулатуива и стратешките документи од 
областа на управувањето со човечки ресурси; 

- да соработуваат со национални и меѓународни организации од областа на управувањето со 
човечки ресурси. 

 
Член 10 

 Стручно - административните работи за потребите на Мрежата ги врши МИОА. 
 

 
Член 11 

 Овој Деловник може да се менува и дополнува на ист начин како и при неговото донесување, а 
се усвојува со просто мнозинство од присутните претставници на конференција на Мрежата. 
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