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ВОВЕД

Агенцијата за остварување на правата на заедниците е основана со Закон за
унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од
20% од населението во РМ (Службен весник на РМ бр.92/08 од 22.јули 2008 год)
заради следење на остварувањето и унапредувањето, заштита на правата на
припадниците на заедниците кои се помалку од 20% и надзор над спроведувањето на
одредбите на законите со кои се утврдени тие права.
Агенцијата за остварување на правата на заедниците е самостоен орган на
државната управа во својство на правно лице со седиште во Скопје, чии основни
надлежности се остварување и унапредување на правата на заедниците од областа на
вработувањето, согласно со принципот на соодветна и правична застапеност на
припадниците на заедниците, употреба на јазикот, образование (основно, средно и
високо), културата и други области во кои со закон се утврдени правата на
припадниците на заедниците.
Агенцијата својата надлежност ја спроведува врз основа на начелата на
законитост, транспарентност, еднаквост, одговорност и правичност.
Агенција за остварување на правата на заедниците во Јануари 2009 година ги
доби првите средства од Буџетот на РМ и отпочна со изнаоѓање на простор за работа
како и отпочнување на постапки за кадровско екипирање. Во Мај 2009 година беше
извршено примoпредавање на просториите на ул. Даме Груев бр.1 Скопје, кои беа во
многу лоша состојба и без никаква опрема за работа. Од Влада на РМ беше добиена
согласност за 6 постојани вработувања со напомена да истите можат да се реализираат
по завршување на Претседателсите избори во РМ. На 30.Јуни 2009 година од страна на
Влада на РМ именувана е нова Директорка на Агенцијата Весна Бабиќ – Петровски
која официјално ја превзеде должноста во Август 2009 година. До Септемви 2009
година Агенцијата функционираше со Директор и Заменик Директор, кога беа
реализирани првите вработувања на државни службеници.
По извршеното реновирање на просториите и набавка на неопходниот мебел и
информатичка опрема Агенцијата свечено отпочна со работа на 25. Ноември 2009
година.
Во согласност со член 12 став 2 од Законот за унапредување и заштита на
правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во РМ, Директорката на
Агенцијата го поднесува иследниот извештај за работа:
1. Изработка на стратешки план за работа на Агенцијата во период 20092011,
2. Извештај за спроведени јавни набавки,
3. Извештај за спроведена постапка за вработување,
4. Извештај за учество на вработените на обуки,
5. Работи во комисии, остварени соработки и слжбени патувања,
6. Финансиско работење на Агенцијата за 2009 година
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1. Изработка на стратешки план за работа на Агенцијата во
период 2009-2011
Агенцијата за остварување на правата на заедниците на почеток на 2009 година
го донесе својопт прв Стратешки план со временска рамка од 3 години. Тој е основен
развоен документ со кој се утврдува мисијата, визијата, принципите и вредностите,
стратешки приоритети и цели за идна работа на Агенцијата. При утврдувањето на
приоритетите и целите на Агенцијата испочитувана е потребата од усогласеност со
приоритетите и целите на Владата на РМ, додека изборот на програмите е во целосна
согласност со институционалните и финансиски капацитети и можности на
Агенцијата.
Стратешкиот план ќе представува водич во идното делување на Агенцијата,
подржан со реално спроведливи програми и проекти во функција на слободно
изразување, негување и развивање на сопствен идентитет и особености,
вработувањето во органите на државната власт и други јавни институции на сите
нивоа, образование на сите степени на својот јазик како и во остварувањето на
Уставно загарантираните човекови права и слободи.
За изработка на овој стратешки план се вкучени стручни лица од Генералниот
Секретаријат на Владата на РМ.

2. Извештај за спроведени јавни набавки
За спроведување на постапки за јавни набавки беа ангажирани стучни лица од
Генерален Секретаријат на Владата на РМ бидејќи Агенцијата немаше вработени
државни службеници. Комисијата за водење на јавни набавки беше формирана во
Март 2009 година. По барање од Агенцијата од страна на Владата е добиена
согласност за набавка на канцелариска опрема, мебел и информатичка опрема во
месец Мај 2009 година. Од тогаш па до крајот на годината се извршени следните јавни
набавки:
 Набавка на молеро-фарбарски услуги и поправки,
 Набавка, монтажа и поврзување на електрична инсталација и неонско
осветлување,
 Набавка, транспорт и монтажа на теписони,
 Набавка и монтажа на вариолајт завеси,
 Набавка на мебел,
 Набавка на информатичка опрема,
 Набавка на опрема за телефонија и вмрежување на компијутерска опрема,
 Набавка на клима уреди,
 Набавка на угостителски услуги по повод свечено отварање на Агенцијата.
Склучен е договор со СОЗР за вршење на општи и заеднички работи и услуги,
Склучен е договор со Cosmofon за користење на услуги за мобилна телефонија,
Добиено е возило Mercedes 190d за потребите на Агенцијата со Решение од Основен
суд Скопје 1 – Скопје.
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3. Извештај за спроведени постапки за вработување
По добиено позитивно мислење од Министерство за финансии во Јули 2009
година е распишан Конкурс за вработување на 6 државни службеници преку Агенција
за државни службеници. После спроведената постапка и селекција на кандидатите,
вработени се 3 државни службеници од кои 1 се откажува од работа во Агенцијата.
Вработени се: 1 советник во одделение за управување со проекти и меѓународна
соработка, 1 соработник во одделение за човечки ресурси и 1 советник во одделение за
материјално и финансиско работење (се откажува од работа).
Во Октомври 2009 година е отпочната постапка за вработување на 4 државни
службеници. После спроведената постапка и селекција на кандидатите, каде е извршен
избор за вработување на 2 државни службеници (реализирани во 2010 година)
За потребите на Агенцијата во тек на 2009 година за вршење на повремени
услуги преку Авторска агенција ангажирани се следниве лица:
 6 лица предложени од Генерален Секретаријата на Владата на РМ за учество во
Комисија за јавни набавки,
 2 лица предложени од Генерален Секретаријата на Владата на РМ за изработка
на Стратешки план на Агенцијата,
 1 лице за вршење на повремени возачки услуги и одржување на возниот парк,
 1 лице за графички услуги – изработка на флаер и лого на Агенцијата и покани
за свечено отварање на Агенцијата.
 1 лице за изработка на буџетски циркулар за 2010 година.

4. Извештај за учество на вработените на обуки
Вработените од Агенцијата беа вклучени во следните обуки:
 Градење на административните капацитети за ЕУ интеграција,
 Обука за имплементација на Законот за постапување по представки и предлози,
 Обука – вовед во Е-Влада,
 Постапка за селекција и вработување на државни службеници,
 Управување со буџет и финансии.

5. Работи во комисии, остварени соработки и слжбени
патувања
Во тек на 2009 година вработените од Агенцијата беа на 2 службени патувања во
странство и тоа:
 Учество на летна школа – семинар за малцински права во Република Ирска во
Јуни 2009 година,
 Учество на турско-македонски бизнис форум во Истамбул, Република Турција
во Декември 2009 година
Директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците е член на
Мешовита комисија за спроведување на билатерални малцински спогодби на
Република Македонија.
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Во Мај 2009 година одржан е Ден на мултикултурализмот кој е организиран во
соработка со Мрежа на мултикултурно општество. Во тек на цела 2009 година
одржани се бројни средби и воспоставена е соработка со НВО од припадниците на
заедниците и присуство на нивните манифестации.
Агенцијата во тек на 2009 година воспостави соработка и координација со голем
број на Владини институции, меѓународни организации и дипломатски
претставништва со цел да јавноста што подобро биде запознаена со акттивностите и
постоењето на Агенцијата како релативно млада институција.

6. Финансиско работење
Средствата за извршување на функцијата на Агенцијата за остварување на
правата на заедниците се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија, која во
2009 година изнесуваше 5.168.000 денари. Средствата во износ од 4.385.000 денари
беа планирани за тековни расходи (плати, стоки и услуги и др.), додека 783.000 денари
за капитални расходи (за купување на медбел и опрема). Буџетот е реализиран со 95%,
односно реализирани се расходи во износ од 4.925.166 денари, што се проценува како
исклучително совесно користење на средствата и соодветно квалитетно буџетско
планирање. Подолу е даден табеларен и графички приказ на расходите во 2009 година.
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ од 01.01.2009 до 31.12.2009 година (во мкд)
Буџет
% на
Р.бр
Опис
Реализација
(ребаланс)
реализација
РАСХОДИ (вкупно)
4.925.166
5.168.000
95%
86%
1
ТЕКОВНИ РАСХОДИ
3.772.869
4.385.000
ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И
67%
1.1
НАДОМЕСТОЦИ
1.797.823
2.700.000
РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ
1.2
РАСХОДИ
700.000
0
76%
1.3
СТОКИ И УСЛУГИ
1.275.046
1.685.000
1.3.1 Патни дневни расходи
218.363
235.000
93%
Комунални услуги, греење, комуникација и
1.3.2 транспорт
119.281
302.000
39%
Ситен инветар, алат и др.материјали за
1.3.3 поправка
93.589
100.000
94%
1.3.4 Поправка и тековно одржување
504.883
540.000
93%
1.3.5 Договорни услуги
103.164
270.000
38%
1.3.6 Други тековни расходи
235.766
238.000
99%
147%
2
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
1.152.297
783.000
2.1
Градежни објекти
Купување на мебел, опрема, возила и
2.2
машини
1.152.297
783.000
147%
ПРИХОДИ
4.925.166
1
ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ
4.925.166
1.1
Трансфери од други нивоа на власт
4.925.166
1.2
Донации од странство

Извештај за работата на Агенцијата за остварување на правата на заедниците
за 2009 година

6

РАСХОДИ во 2009 година
23%
37%

26%
14%
ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ

РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ

СТОКИ И УСЛУГИ

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Буџет 2009, реализација
6.000.000
5.000.000
3.000.000

КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ

Буџет (ребаланс)

0

СТОКИ И
УСЛУГИ

1.000.000
РЕЗЕРВИ И
НЕДЕФИНИРАНИ
РАСХОДИ

Расходи
ПЛАТИ,
НАЕМНИНИ И
НАДОМЕСТОЦИ

2.000.000

РАСХОДИ
(вкупно)

мкд

4.000.000
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