
Кон крајот на набљудуваниот период, 
времето на одлучување паѓа под 
општиот законски рок за одлучување од

Најголем обем на работа има во 
областа на пензиското и 

инвалидско осигурување. 

Најмал обем на работа 
има во областите на 
социјалната политика.

2012 2013-2015

Истовремено успеала да го 
смали бројот на деновите за 

постапување по предметите за 

Од прегледот на структурата на решените жалби, по вид на одлука, може да 
заклучиме дека во најголем број случаи Комисијата ги одбила жалбите како 
неосновани. Висок е и бројот на отфрлени жалби, додека исклучително низок 
е бројот на мериторно решени предмети, односно предмети во кои Комисијата 
постапувајќи по жалбата на странката го поништила решението на 
првостепениот орган и во целост самата го решила предметот, што укажува 
дека во најголем број решени предмети во кои Комисијата ја уважила 
жалбата, го поништила решението и го вратила на повторно одлучување до 
првостепениот орган.

Анализа на управно-правна помош и заштита во делот на работата 
на Државните комисии за жалби од различен вид

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА
ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА
ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД

РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

2011

2014 год.

2998
предмети

2015 год.

8
предмети

3 ПАТИ

60 дена

15 ПАТИ

Надлежноста на оваа комисија е поделена на две 
области: управна постапка и постапка од работен однос.  

формирана

Во однос на постапките од работен однос, оваа 
комисија е надлежна да одлучува за заштитата 
на правата од работен однос на вработените од 
јавниот сектор кои немаат статус на 
административни службеници.

51 
решен предмет

 

985 
решени предмети

 

820 
решени предмети

 

11472
предмети

6000-8000
предмети

Оваа комисија има најголем обем на предмети низ годините. 

Според индикаторот кој се однесува на времето на одлучување 

Најголем пораст на обемот 
на работа има во областа 
на образованието, науката и културата 

Видот на предметите 
поспецифично се 
однесува на жалби околу 
доделување стипендии, 
избор на учебници, 
конкурси од областа 
на културата итн.

Комисијата се екипирала и го зголемила бројот 
на членовите и вработените. 

2015

2012

2014

до 2014

во 2015

Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Следење на административната правда“ финансиран од 
Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите 
наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Нејзината  надлежност да одлучува во втор 
степен во управна постапка е утврдена со преку 
150 посебни закони од најразлични области: 
пензиско и инвалидско осигурување, 
образование и култура, транспорт и врски, 
легализација на бесправно изградени објекти, 
приватизација на градежно земјиште итн.

150

Зголемување

за 4 години


