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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.154 од 04.09.2015 година) 

Член 1 

Во Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ 
брoj 27/14, 199/14 и 48/15), во членот 19 по ставот (17) се додаваат два нови става (18) и 
(19) кои гласат: 

„(18) За сите прашања во врска со работниот однос за кои со закон не е утврдено правото 
на жалба, административниот службеник има право да поднесе приговор до Агенцијата во 
рок од осум дена. 

(19) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на рокот и постапката за решавање на 
жалбата соодветно се применуваат за приговорот.” 

Член 2 

По членот 19 се додава нов член 19-а кој гласи: 

„Член 19-а 

(1) Директорот на Агенцијата формира Комисија за ревизија на постапката за селекција на 
административните службеници (во натамониот текст: Комисија за ревизија), составена од 
претседател и негов заменик номинирани од министерот за информатичко општество и 
администрација, еден член и негов заменик од редот на вработените во Агенцијата и еден 
член и негов заменик од стручната и научната јавност. 

(2) Комисијата за ревизија во рок од 15 дена од истекот на кварталот врши ревизија на 
најмалку дваесет постапки за селекција по случаен избор кои биле спроведени во тој 
квартал, а доколку утврди недостатоци должна е веднаш да достави извештај за 
недостатоците до директорот на Агенцијата, до Државниот управен инспекторат и до 
институцијата која вработува. 

(3) Членовите на комисијата за ревизија не може да учествуваат во постапките за селекција. 

(4) Комисијата за ревизија има мандат од четири години, со право на уште едно 
назначување. 

(5) Недостатоците во постапката за селекција се основ за поништување на огласот за 
вработување на административен службеник. 
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(6) Решението за поништување на огласот по сопствена иницијатива или по наредба на 
Државниот управен инспекторат го донесува раководното лице на институцијата која 
вработува. 

(7) На членовите на Комисијата за ревизија за секоја спроведена ревизија на постапкатa за 
селекција им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето 
плата во Република Македонија, за што Агенцијата донесува решение.“ 

Член 3 

Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  
„(2) Сите фази од постапката за селекција ги спроведува Комисијата за селекција која е 
должна да се грижи за законитоста на постапката.“ 

Член 4 

Во членот 41 ставот (5) се менува и гласи:  

„На кандидатот кој при полагањето постапува спротивно од ставот (3) на овој член 
Комисијата за селекција која го спроведува и следи полагањето нема да му се дозволи 
натамошно полагање и му се изрекува забрана за полагање на испит за административен 
службеник во траење од три години, за што Агенцијата донесува решение против кое може 
да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението.“ 

По ставот (15) се додаваат четири нови става (16), (17), (18) и (19) кои гласат: 

„(16) Агенцијата е должна да го блокира радио френквенцискиот опсег во просторијата за 
полагање на испитот за време на спроведување на испитот. 

(17) Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) врши постојан 
мониторинг на блокирањето на радио френкфенцискиот опсег во просторијата за полагање 
на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината 
надвор од просторијата за полагање на испитот. 

(18) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува 
електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена, и истите се складираат во 
централниот контролен систем на АЕК. 

(19) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските 
записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до 
Агенцијата најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија.” 
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Член 5 

Во членот 101 во ставот (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:  
„- не донесе решение за изрекување на забрана за полагање на испит за административен 
службеник во траење од три години, спротивно на членот 41 став (5) од овој закон,“ 

На крајот од алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со запирка, во алинејата 5 точката се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6 која гласи:  
„- не го блокира радио фрекфенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот 
спротивно на членот 41 став (16) од овој закон.“ 

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6) кои гласат: 

„(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
членовите на Комисијата за селекција ако на кандидатот му дозволат натамошно полагање 
на испитот спротивно на членот 41 став (5) од овој закон. 

(5) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
кандидатот кој користи литература, закони, мобилен телефон, преносни компјутерски 
уреди и други технички и информатички средства и контактира со други кандидати или 
лица од Агенцијата освен со информатичар вработен во Агенцијата, доколку има технички 
проблем со компјутерот на кој го полагал испитот, односно тестот спротивно на членот 41 
став (3) од овој закон. 

(6) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
членовите на Комисијата за ревизија ако во рок од 15 дена од истекот на кварталот не ја 
извршат ревизијата, или ако за утврдените недостатоци не достават извештај до 
директорот на Агенцијата, до Државниот управен инспекторат и до институцијата која 
вработува спротивно на членот 19-а став (2) од овој закон.“ 

Член 6 

Членот 102 се менува и гласи: 

„За прекршоците од членот 101 од овој закон, инспекторот е должен на сторителот на 
прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоци пред 
да поднесе барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.“ 

Член 7 

По членот 102 се додаваат два нови члена 102-а и 102-б кои гласат: 
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„Член 102-а 

(1) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и 
за исходот на покренатите постапки. 

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните 
податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, 
односно претстојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен 
налог и исходот од постапката. 

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесувањето во евиденцијата. 

Член 102-б 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за 
информатичко општество и администрација.“ 

Член 8 

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 9 

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

 


