Испитни прашања по наставниот предмет
“Јавна и државна администрација”
Летен, VI семестар
Предметен наставник:
Вон. проф. д-р Бранко Димески
1. Објаснете го функционалниот поим на администрација?
2. Објаснете го организацискиот поим на администрација?
3. Објаснете ги разликите помеѓу јавната и приватната администрација?
4. Наведете ги општите карактеристики на управувањето во администрацијата?
5. Наведете ги и објаснете ги елементите на административната дејност!
6. Објаснете ги административните органи и организации?
7. Објаснете ја дихотомијата помеѓу администрацијата и политичката власт!
8. Објаснете ги општите карактеристики на науката за администрација и нејзиниот
однос со административното право?
9. Објаснете ја формалната и неформалната организација?
10. Објаснете ја специјализацијата во формалната организација?
11. Објаснете го принципот на хиерархија и целите во јавната администрација?
12. Објаснете го поширокото значење на поимите моќ и власт во јавната
администрација?
13. Објаснете го историскиот развој на неформалната организација?
14. Објаснете ги кликите во јавната администрација?
15. Објаснете ги основните карактеристики на принципот на централизам во јавната
администрација?
16. Објаснете ги основните карактеристики на принципот на децентрализам во јавната
администрација?
17. Објаснете ја линиската и штабската организација во администрацијата?
18. Објаснете ги различните толкувања на комуникациите во јавната администрација?
19. Опишете го и објаснете го системот на известување во администрацијата?
20. Наведете ги и објаснете ги целите на комуникацискиот систем во јавната
администрација?
21. Објаснете ја теоријата на информации, нејзината регулација, пробабалистички
карактер, комплексност и службено допишување?
22. Објаснете ги основните карактеристики на состанокот, поим и значење!
23. Набројте ги и објаснете ги видовите на состаноци?
24. Наведете ги начините за водење на состанокот и објаснете ја улогата на водачот на
состанокот!
25. Објаснете ги општите карактеристики на автоматската обработка на податоци и
нејзиното значење?
26. Објаснете ја инсталацијата и техничкиот опис на системот за АОП?
27. Наведете ги и објаснете ги можностите и ограничувањата на системот за АОП?
28. Наведете и објаснете практичен пример на системи за АОП во пооделни земји?
29. Објаснете ја заштитата на податоците и проблемите поврзани со АОП?
30. Објаснете го поимот и видовите на одговорност во администрацијата?
31. Објаснете ја политичката одговорност и видовите на политичка одговорност?
32. Објаснете ги видовите и начините (механизмите) на парламентарната контрола?
33. Објаснете ја дисциплинската одговорност на администрацијата?
34. Објаснете ја материјалната одговорност на администрацијата?

35. Објаснете го Англо-саксонскиот модел на административно-судската контрола над
администрацијата?
36. Објаснете го Континтентално-Европскиот модел на судска контрола над
администрацијата?
37. Објаснете ја судската контрола над администрацијата во Република Северна
Македонија!
38. Објаснете ги накратко административните реформи во САД!
39. Објаснете ги клучните карактеристики на административните реформи во земјите
членки на ЕУ?
40. Објаснете ги основните карактеристики на процесот на реформи во јавната
администрација во Република Северна Македонија!
41. Дефинирајте што е административна работа и административен службеник?
42. Набројте ги органите за координација со работата на административните
службеници!
43. Објаснете го правниот статус на Агенцијата за администрација, надлежности и
раководење со Агенцијата за администрација?
44. Објаснете го секторот за селекција на кандидати за вработување и комисијата за
одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен!
45. Наведете ги категориите на работни места на административните службеници!
46. Наведете ги нивоата на работни места на административните службеници од
категоријата А – секретари!
47. Наведете ги нивоата на работни места на административните службеници од
категоријата Б – раководни!
48. Наведете ги нивоата на работни места на административни службеници од
категоријата В – стручни!
49. Наведете ги нивоата на работни места на административните службеници од
категорија Г -помошно-стручни!
50. Набројте ги звањата на административните службеници?
51. Објаснете ги кабинетските службеници и бројот на кабинетски службеници!
52. Објаснете ги начините и условите на пополнување на работни места на
административните службеници!
53. Објаснете го јавниот оглас и пријавата за вработување на административните
службеници?
54. Објаснете ја Фаза 1 - административна селекција за вработување!
55. Објаснете ја Фаза 2 - испит за административен службеник!
56. Објаснете ја Фаза 3 - проверка на веродостојност на докази и интервју!
57. Објаснете го изборот на кандидати, одлуката за избор за вработување и донесување
на решение за вработување!
58. Објаснете ја комисијата за селекција за унапредување и постапката за селекција за
унапредување на административните службеници!
59. Објаснете ги обуките за административни службеници, испит за административно
управување и менторство!
60. Објаснете го оценувањето на ефектот на административниот службеник и
годишната оцена на административниот службеник!
61. Објаснете ја дисциплинската одговорност и видовите на дисциплинска
одговорност!
62. Објаснете го изрекувањето на дисциплинска мерка и дисциплинската постапка по
дисциплински престап!
63. Објаснете ја основната компонента на плата и вредноста на бодот кај
административните службеници?

64. Објаснете ја исклучителната компонента на плата и додатоците на плата на
административните службеници!
65. Наведете ги и објаснете ги видовите на престанок на работен однос на
административните службеници?
66. Набројте ги општите начела на вработените во јавниот сектор!
67. Набројте ги групите и подгрупите на работни места во јавниот сектор?
68. Објаснете го каталогот на работни места и актите за внатрешна организација и
систематизација на работните места!
69. Објаснете го Регистарот на работни места во јавниот сектор?
70. Објаснете ги видовите на вработувања во јавниот сектор?
71. Набројте ги правата и должностите на вработените во јавниот сектор?
72. Објаснете ја мобилноста на вработените во јавниот сектор?

