
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Забелешка:Работните места обележани со црвена боја се пополнети. 



 

Државен советник 
за превентивни 
антикорупциски 
политики

ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАР

Раководител на 
oдделение за 
управување со 
човечки ресурси 

Советник за 
управување со 
човечки ресурси

Раководител на 
сектор за 
стратешко 
планирање и 
интегритет

Помошник 
раководител на 
сектор за тратешко 
планирање и 
интегритет

Раководител на 
одделение за 
стратешко планирање, 
соработка, проекти, 
аналитика и едукација

Советник за 
статистика и 
аналитика

Советник за
соработка и 
проекти

Советник за 
спроведување 
едукација, подигање 
на јавната свест  и 
развивање на 
концептот на 
интегритет

Виш соработник за 
стратешко плаирање и 
следење на остварувањето 
на Националната стратегија 
за спречување на 
корупцијата и судирот на 
интереси

Помлад 
соработник за 
аналитика

Раководител на 

одделение за 
антикорупвиска 
проверка на 
легислативата

Советник за 
антикорупциска проверка 
на легислативата од 
областа на јавните 
финансии, финансискиот 
систем, финансиската 
поддршка и помош

Советник за 
антикорупциска 
проверка на 
легислативата од 
економската област

Советник за 
антикорупциска 
проверка на 
легислативата 
поврзана со 
политичкиот систем

Советник за 
антикорупциска проверка 
на  легислативата поврзана 
со дејности од јавен 
интерес и одржлив развој

Раководител на 
сектор за 
спречување на 
корупцијата

Раководител на 
одделение за 
спречување на 
корупцијата 

Советник за спречување на 
корупцијата во областа на 
законодавната и извршната 
власт и работата на 
правните субјекти кои ги 
формираат 

Советник за спречување на 
корупцијата во областа на  
работењето на органите за 
спроведување на законот,
ЕЛС и ЈП формирани од нив

Советник за 
спречување на 
корупцијата во 
правосудниот систем 

Советник за 
спречување на 
корупцијата во 
областа образование, 
наука, култура и спорт

Советник за 
спречување на 
корупцијата во 
областа здравство, 
труд и социјална 
политика

Советник за спречување на 
корупцијата во областа 
транспорт, урбанизам и 
просторно планирање и 
животна средина

Раководител на одделение 
за следење на 
финансирањето на 
политичките партии и 
изборните кампањи и 
корупција во јавните 
набавки

Советник за следење 
на финансирањето на 
политичките партии и 
изборните кампањи 

Советник за следење  на
користењето и 
располагањето со буџетски 
средства за време на 
изборен процес

Советник за 
следење на 
корупција во 
јавните набавки

Виш соработник за 
следење на 
финансирањето на 
политичките партии, 
изборните кампањи и  
корупција во јавните 
набавки

Раководител на сектор 
за спречување судир 
на интереси, следење 
на имотна состојба и 
интереси и лобирање

Раководител на 
одделение за 
спречување судир 
на интереси и 
лобирање

Советник за 
спречување судир 
на интереси

Советник за
спречување судир 
на интереси

Советник за 
превенирање на 
состојба на судир 
на интереси и 
лобирање

Виш соработник за 
спречување судир 
на интереси

Соработник за 
следење на 
предмети од 
областа на судир 
на интереси

Помлад соработник за 
следење и 
евидентирање на 
предмети од областа 
на судир на интереси

Раководител на 
одделение за 
следење на имотна 
состојба и 
интереси

Советник за  
следење и 
испитување на 
имотната состојба

Советник за  
следење и 
испитување на 
имотната состојба

Виш соработник за 
евидентирање и 
ажурирање на базата 
на податоци од 
изјавите за имотна 
состојба и интереси  

Соработник  за 
евидентирање и 
ажурирање на базата 
на податоци од 
изјавите за имотна 
состојба и интереси  

Помлад соработник за 
евидентирање и 
ажурирање на 
регистарот на избрани 
и именувани лица 

Помлад 
соработник за 
следење на 
имотната состојба 
и интересите 

Раководител на 
сектор за ИТ 
поддршка,  општи 
работи,  седници и 
односи со јавноста

Раководител на 
одделение за ИТ 
поддршка и  општи 
работи

Советник за
информатичка 
технологија

Помлад 
соработник за 
информатичка 
технологија

Самостоен 
референт –
Архивар

Самостоен 
референт –
Технички секретар

Самостоен 
референт-Писар

Помлад референт 
– Архивар

Раководител на 
одделение за 

седници и односи 
со јавноста

Советник за 
комуникација и 
односи со јавноста

Советник за превод од 
македонски на 
албански јазик и од 
албански на 
македонски јазик

Советник за превод од 
македонски на 
англиски јазик и од 
англиски на 
македонски јазик 

Виш соработник за 
седници

Виш соработник за 
стручно оперативна 
поддршка во водење 
на прекршочна 
постапка и следење на 
нејзиното извршување

Помлад 
соработник за 
седници и односи 
со јавноста

Раководител на 
одделение за 
финансиски 
прашања 

Советник за 
буџетска контрола

Советник за јавни 
набавки 

Државен советник за 
спроведување мерки 
и активности  за 
спречување на 
корупцијата и судирот 
на интереси


