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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВОТО  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пожарникарството,  

 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23  

февруари 2016 година.  

 

Бр. 08-1300/1 Претседател 

23 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

 ПОЖАРНИКАРСТВОТО  

 

Член 1  

Во Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ број 

67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14 и 193/15), во членот 5 ставови  (5), (6) и (8) се бришат.  

 Ставот (7) станува став (5).  

 

Член 2  

Во членот 9 се додава нов став (1), кој гласи:  

„(1) Територијалните противпожарни единици од членот 5 од овој закон се во состав на 

организационата  единица  надлежна  за  заштитата  и  спасувањето  во  единицата  на 

локалната самоуправа во која се формирани.“  

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3).  

 

Член 3  

Членот 11 се менува и гласи:  

„(1) За пополнување на работно место во територијалните противпожарни единици  

преку вработување, единицата на локалната самоуправа е должна да објави јавен оглас.  

(2) Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на 

пријава и приложување на докази за исполнување на условите за  работното  место.  

(3) Градоначалникот со решение формира Комисија за селекција, која во рок од осум 

дена од истекот на рокот за пријавување на огласот врши проверка дали кандидатите ги 

доставиле задолжителните докази за исполнување на условите од огласот.  
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(4)  По комплетирањето на доказите, Комисијата за селекција врши проверка на 
веродостојноста на доказите.  

(5) Доколку Комисијата се сомнева во веродостојноста на кој било од доказите, истата е 

должна да достави барање за дополнителни проверки кај органот, односно институцијата која 

го издала доказот, кој е должен во рок од 10 дена да и одговори.  

(6) Доколку при проверката се утврди дека доказот е лажен, Комисијата ја отфрла  
пријавата и го известува Министерството за информатичко општество и администрација,  
кое води Регистар на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор.  

(7) Кандидатот кој доставил лажни докази за исполнување на условите не може да се  

вработи во јавниот сектор во период од десет години од денот на известувањето од ставот  

(6) на овој член.  

(8) Кандидатите за вработување треба да бидат здравствено и психофизички способни, 

утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон, а доколку се вработуваат во 

противпожарните единици со помалку од 30 вработени треба да имаат и положено возачки 

испит од Ц категорија.  
(9)  Селекцијата  на  кандидатите  се  врши  врз  основа  на  јасни  и  транспарентни 

критериуми, пропишани од градоначалникот на единицата на локалната самоуправа.  

(10) По спроведената постапка на селекција, за секое различно работно место од  

јавниот оглас се прави ранг-листа на кандидати кои успешно ги поминале сите фази на  

селекција.  

(11) Од ранг-листата од ставот (10) на овој член се избираат онолку кандидати со  
припадност на заедница согласно со одредбите од Законот за вработените во јавниот  
сектор.  

(12) Доколку на ранг-листата од ставот (10) на овој член нема доволно кандидати, 
јавниот оглас во тековната година може да се повторува се додека работните места не се 
пополнат, при што во натамошните повторувања се избираат најдобро рангираните 

кандидати без оглед на нивната припадност на заедница.  

(13)  Комисијата за селекција на ранг листата на кандидати му ја доставува на 

градоначалникот, кој врши избор во рок од 15 дена.  

(14) Вработениот во територијалната противпожарна единица има обврска во рок од една  
година  од  денот  на  вработувањето,  да  се  стекне  со  сертификат  за  стекната 

квалификација пожарникар, издаден од институција овластена од Министерството за 

образование и наука, во спротивно му престанува вработувањето.“  

 

Член 4  

Во членот 11-а се додава нов став (1), кој гласи:  

„(1) Професионалните пожарникари вработени во територијалните противпожарни 

единици имаат статус на овластени службени лица во областа на безбедноста.“  

 Ставот (1) станува став (2).  

Член 5  
Членот 11-б се менува и гласи :  

 

„Член 11-б  

(1) Класификацијата на работните места на професионалните пожарникари вработени во 

територијалните противпожарни единици се врши согласно со:  

-одговорноста,  целите,  видот  и  сложеноста  на  работите  и  работните  задачи  на 

работното место,  

-потребните стручни квалификации, работното искуство, општите и посебните работни 

компетенции и други критериуми од значење за работното место.  
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(2) Општите работни компетенции се:  

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,  

- учење и развој,  

- комуникација,  

- остварување резултати,  

- работење со други/тимска работа,  

- стратешка свест,  

- ориентираност кон засегнати страни и  

- раководење .  

(3) Секоја компетенција е опишана со назив, дефиниција, нивоа (основно, средно и 

напредно) и индикатори за секое ниво.  

(4) Видот и нивото на општата работна компетенција која е пропишана за работното 

место зависи од категоријата на која и припаѓа работното место.  

(5) За работните места од Категориите А и Б се применуваат сите осум општи работни  

компетенции, и тоа за категоријата А на напредно ниво, а за категоријата Б на средно  

ниво.  

(6)  За  работните  места  од  категоријата  В  се  применуваат  пет  општи  работни 

компетенции на основно ниво, и тоа:  

- учење и развој,  

- комуникација,  

- остварување резултати,  

- работење со други/тимска работа и  

- ориентираност кон засегнати страни.  

(7) Посебните работни компетенции и другите критериуми од ставот (1) на овој член, во 

актите за систематизација на работните места, се утврдуваат како посебни услови за 

работното место.  

(8)  Согласно  со  критериумите  од  ставот  (1)  на  овој  член,  работните  места  на  

професионалните пожарникари вработени во територијалните противпожарни единици, се 

класифицираат во три категории, и тоа:  

- Категорија А - Високо раководни пожарникари спасители,  

- Категорија Б - Раководни пожарникари спасители,  

- Категорија В - Професионални пожарникари спасители.  

(9) Во рамките на категоријата А се утврдуваат следниве нивоа на работни места на 

високо раководни пожарникари, и тоа:  

- Ниво А1-командант на бригада,  

- Ниво А2- заменик командант на бригада,  

- Ниво А3- помошник командант на бригада,  

- Ниво А4- командир на територијална противпожарна единица,  

- Ниво А5- заменик командир на територијална противпожарна единица.  

(10) Високо раководни пожарникари-спасители од категоријата А треба да ги исполнат 

следниве посебни услови за работното место:  

а)  стручни  квалификации  за  сите  нивоа-ниво  на  квалификациите  VI  А  според 

Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или 

завршен VII/1 степен;  

б) работно искуство, и тоа:  

- за нивоата А1 и А2 најмалку шест години работно искуство во струката евидентирано во 

Агенциjaта за вработување на Република Македонија како работен стаж или  

-  за  нивоата  А3,  А4  и  А5  најмалку  пет  години  работно  искуство  во  струката  

евидентирано во Агенциja за вработување на Република Македонија како работен стаж и  
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в) посебни работни компетенции за сите нивоа, познавање на еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа:  

-  преку  поседување  на  меѓународно  признат  сертификат  издаден  од  официјален 

европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на 

ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П,БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ 

најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или 

ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.  

(11) Во рамките на категоријата Б се утврдуваат следниве нивоа на работни места   на 

раководни пожарникари спасители, и тоа:  
- Ниво Б1 - командир на чета,  

- Ниво Б2 - заменик командир на чета,  

- Ниво Б3 - командир на вод,  

- Ниво Б4 - командир на одделение.  

(12) Раководните пожарникари-спасители од категоријата Б треба да ги исполнат 

следниве посебни услови за работното место:  
а)  стручни квалификации, и тоа:  

-   за нивоата Б1 и Б2 ниво на квалификациите VI/А според Македонската рамка на  

квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степени,  

- за нивоата Б3 и Б4 ниво на квалификациите квалификации IV според Македонската 

рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 

најмалку вишо или средно образование и  

б)  работно искуство, и тоа:  

-  за  нивоата  Б1  и  Б2  најмалку  четири  години  работно  искуство  во  струката  

евидентирано во Агенциjaта за вработување на Република Македонија како работен стаж  

или  

- за нивоата Б3 и Б4 најмалку три години работно искуство во струката евидентирано во 

Агенциjaта за вработување на Република Македонија како работен стаж.  

(13) Во рамките на категоријата В се утврдуваат следниве нивоа на работни места   на 

професионални пожарникари спасители, и тоа:  

-  Ниво В1 - пожарникар спасител - инструктор ,  

-  Ниво В2 - пожарникар спасител - водач на група ,  

-  Ниво В3 - пожарникар спасител -техничар и  

-  Ниво В4 - пожарникар спасител.  

(14) Професионалните пожарникари-спасители од категоријата В треба да ги исполнат 

следниве посебни услови за работното место:  

а)  стручни квалификации и тоа:  

- за сите нивоа   од категорија В ниво на квалификациите квалификации IV според 

Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или 

МКСОО или најмалку вишо или средно образование и  

б) работно искуство и тоа:  

-   за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката евидентирано во 

Агенциjaта за вработување на Република Македонија како работен стаж,  

-   за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката евидентирано во 

Агенциjaта за вработување на Република Македонија како работен стаж,  

-   за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката евидентирано во 

Агенциjaта  за вработување на Република Македонија како работен стаж или  

- за нивото В4 со или без работно искуство во струката евидентирано во Агенциjaта за 

вработувањена Република Македонија  како работен стаж.“  
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Член 6  
По членот 11-и се додават два нови члена 11-ј и 11-к, кои гласат:  

 

„Член 11-ј  

(1) Градоначалникот на единицата на локалната самоуправа ја пропишува постапката за 
управување со ефектот на вработените во територијалната противпожарна единица преку 
континуирано следење и оценување и предлагање на мерки за подобрување.  

(2) Оценката за учинокот е мерка за придонесот на вработениот за ефикасно и 

ефективно функционирање на институцијата која се мери преку квалитетот, динамиката, 

почитувањето  на  роковите,  нивото  на  исполнување  на  работните  цели  и  задачи, 

сервисната ориентација, професионалноста и однесувањето на вработениот.  

(3) Оценката од ставот (2) на овој член е основ за зголемување или намалување на  

платата  на  вработениот,  утврдување  на  парична  или  друг  вид  материјална  или  

нематеријална награда, унапредување или распоредување на работно место на пониско  

ниво.  
(4) Годишната оцена на професионалниот пожарникар вработен во територијалните 

противпожарни единици  може да биде:  

- „А“ доколку  има вредност од 4,51 до 5,00, 

- „Б“  доколку има вредност од 3,51 до 4,50, 

- „В“ доколку има вредност од 2,51 до 3,50, 

- „Г“доколку има вредност од 1,51 до 2,50 и 

- „Д“ доколку има вредност од 1,00 до 1,50. 
(5)   Оценувањето врз основа на вреднувањето на придонесот на вработениот од ставот  

(2) на овој член го врши непосредно претпоставениот, а оценувањето на професионалниот 

пожарникар кој е со највисок чин во територијалната противпожарна единица го врши 

раководителот  на  организационата  единица  надлежна  за  заштита  и  спасување  во 
единицата на локална  самоуправа.  

 

Член 11-к  

(1) Постапката на унапредување има за цел да им овозможи на вработените во 
територијалните единици кариерно напредување, односно преминување од пониски, на 
повисоки работни места.  

(2) Унапредувањето се врши во транспарентна постапка, со објавување на интерен 

оглас, врз основа на професионалните квалитети и квалификации на работникот, неговите 

работни способности, завршените обуки во текот на работниот однос и начинот на 

извршување  на  работните  обврски,  независно  од  полот,  расата,  бојата  на  кожата, 

политичкото и верското уверување и националната припадност.  

(3) Вработениот може да биде унапреден на друго работно место, доколку ги исполнува 

следниве услови:  

- работното место на кое се унапредува е слободно,  

- во целост ги исполнува условите утврдени во актот за систематизација на работните 
места за работното место на кое се врши унапредувањето,  

- бил оценет со оценка А или Б на оценувањето во годината пред унапредувањето 

согласно со членот 11-ј од овој закон,  

- ги исполнува работните компетенции предвидени за работното место на кое се 

унапредува,  
-  е распореден на ниво  непосредно пониско од нивото на кое се унапредува,  

- поминале најмалку две години од неговото последно унапредување и  

- во последната година не бил казнуван поради кршење на работниот ред и дисциплина или 

неисполнување на работните обврски утврдени со закон.  
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(4) Начинот на спроведување на селекција при унапредување на вработените во 
територијалните единици го пропишува градоначалникот.”  

Член 7  
По членот 35 се додава нов член 35-а кој, гласи:  

„Член 35-а  

Професионалните  пожарникари  во  територијалните  противпожарни  единици  се 
овластени за:  

- собирање информации и податоци за настанатиот пожар,  
- пренасочување, насочување или ограничување на движењето на лица и превозни 

средства на определен простор на кој се случил пожарот, експлозијата или природната 
непогода и друга несреќа, до пристигнувањето на припадниците на полицијата и  

- предупредување на граѓаните за опасноста од пожар, експлозија и друга опасност, како 
и потребата од евакуирање.“  

Член 8  
Во член 38 ставот (1) се менува и гласи:  
„(1) Заради примена на овластувањата од членовите 35, 35-а и 37 од овој закон 

професионалните  пожарникари  од  територијалните  противпожарни  единици  имаат 
службени легитимации.“  

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Легитимациите од ставот (1) од овој член ги издава градоначалникот на единицата на 

локалната самоуправа која ја формирала територијалната противпожарна единица во која се 
вработени професионалните пожарникари.“  

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).  

Член 9  

Во членот 54 став (1) во воведната реченица зборовите „до 5.000“ се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 

прекршоците од  ставот (1) на овој член  и на одговорното лице во правното лице.“  
 По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок  
на единицата на локалната самоуправа, доколку не ја почитува одредбата од членот  6 став  
(5) од овој закон.“  

Член 10  

Во членот 55 став (1) во воведната реченица зборовите:  „до 2.000“ се бришат. 
Ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 

прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“  

Член 11  
Во член 57-а став (2)  се менува и гласи:  
„(2) Одмерувањето на висината на глобата   за правното лице се врши согласно со 

Законот за прекршоците.“  

Член 12  
(1) Актите за организација и систематизација на работните места, согласно со овој 

закон, единиците на локалната самоуправа ќе ги донесат во рок од девет месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.  
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(2) Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од девет 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

(3)  Постојните подзаконски акти  ќе се усогласат со овој закон во рок од девет месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 13  

(1) Вработените кои до денот на започнување со примена на овој закон, се распоредени  

на работни места за кои не го исполнуваат посебниот услов за стручни квалификации во  

однос на видот и степенот на образованието за нивото на работно место на кое се  

распоредени, а кој е утврден во овој закон или актите за систематизација, се должни да го  

исполнат условот во рок од седум години од денот на започнување со примена на овој  

закон.  
(2) Вработените кои нема да го исполнат посебниот услов во рокот утврден во ставот  

(1) на овој член, најдоцна до 1 март 2024 година ќе бидат распоредени на работни места за кои 

го исполнуваат условот.  

(3)   Ставовите (1) и (2) на овој член не важат за вработените кои ќе остварат право на 
пензија во рок од десет години од денот на започнувањето со примена на овој закон.  

(4) Вработениот во територијалната противпожарна единица кој засновал работен  

однос заклучно со денот на започнувањето со примената на овој закон треба   да достави  

докази за познавање на странски јазици соодветни на нивото на неговото работно место на  

кое бил распореден на денот на започнување со примена на овој закон, во рок од една  

година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија.  

 

Член 14  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за пожарникарството.  

Член 15  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, освен членот 6 од овој закон, кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2017 

година.  
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