
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секретаријат на Државната комисија за спречување на корупцијата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*работните места обележани со црвено се пополнети  



 

Државен советник за 
превентивни 

антикорупциски 
политики

ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР

Раководител на Сектор 
за спречување на 

корупција и судир на 
интереси

Помошник 
раководител на Сектор 

за спречување на 
корупција и судир на 

интереси

Раководител на 
Одделение за 
спречување на 

корупцијата

Советник за  
спречување на 
корупцијата во  

политиката

Советник за 
спречување на 
корупцијата во 

вршењето на јавни 
овластувања

Советник за 
спречување на 
корупцијата во 
вршењето на  

работите од јавен 
интерес

Советник за 
спречување на 
корупцијата во 
економскиот и 

финансискиот систем

Раководител на 
Одделение за 

евидентирање и 
следење на имотната 

состојба  

Советник за следење  
имотна состојба 

Виш соработник за 
евидентирање и 
ажурирање на 

анкетните листови

Соработник за 
евидентирање и 
ажурирање на 

анкетните  листови

Помлад соработник за 
ажурирање на базата 

на податоците на 
анкетните листови

Раководител на 
Одделение за 

спречување на судир 
на интереси

Советник за 
спречување на судир 

на интереси

Виш соработник за 
следење на Државната 

програма за превенција и 
намалување на појавата на 

судир на интереси

Соработник за 
следење на судир на 

интереси 

Помлад соработник за 
евидентирање на 

случаите на судир на 
интереси

Раководител на 
Одделение за 

антикорупвиска 
проверка на 

легислативата

Советник за 
антикорупвиска 

проверка на 
легислативата

Советник за 
антикорупвиска 

проверка на 
легислативата

Советник за 
антикорупвиска 

проверка на 
легислативата

Советник за 
антикорупциска 

проверка на 
легислативата 

Раководител на 
Одделение за 
управување со 

човечки ресурси 

Советник за човечки 
ресурси

Раководител на 
Одделение за 

финансиски прашања

Советник за буџетска 
координација 

Советник  за буџетска 
контрола

Советник - одговорен 
сметководител

Самостоен референт -
благајник 

Раководител на 
Одделение за 

внатрешна ревизија 

Советник - внатрешен 
ревизор

Раководител на Сектор за 
програми, аналитика, 

меѓународна соработка и 
административни работи 

Помошник раководител на 
Сектор за програми, 

аналитика, меѓународна 
соработка и 

административни работи 

Раководител на 
Одделение за 
национални и 
меѓународни 

програми и аналитика

Советник за програми

Советник за аналитика

Виш соработник за 
следење на  

Државната програма 
за превенција и 

репресија на 
корупцијата

Помлад соработник за 
аналитика

Раководител на 
Одделение за  

седници и односи со 
јавноста 

Советник за седници

Соработник за  
комуникација и 

односи со јавноста

Соработник-
преведувач

Помлад соработник за 
подготовка на 

седници

Раководител на 
Одделение за општи и 

административни 
работи 

Соработник-
администратор за 

информатичка 
технологија

Помлад соработник за 
информатичка 

технологија

Самостоен референт -
архивар

Самостоен референт -
технички секретар

Државен советник за 
спроведување мерки и 

активности  за спречување 
на корупцијата и судирот 

на интереси


