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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член  75  ставови 1, 2  и  3  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 НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  надворешни
работи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2008
година.

Бр. 07-3637/1
27 август 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ

Член 1
Во Законот за надворешни работи (“Службен весник на Република Македонија" број

46/2006),   во членот 13 ставот 1 се брише.
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 1 и 2.

Член 2
Во членот 14 став 2   зборовите: “дипломатско-конзуларните службеници со највисоко

звање“   се   заменуваат   со   зборовите: “раководните   државни   службеници   во
Министерството“.

Член 3
Во членот  17 став  2 зборот  “правен“ се брише, а по зборовите:  “од областа на” се

додаваат зборовите:   “дипломатијата   и“.

Член 4
Во членот 26 став 1 алинеја 4 по зборот “Владата“ се додаваат зборовите: “и останатите

државни институции“.
Во  алинејата  5  по  зборот  “претседателот”  сврзникот  “и”    се заменува  со  точка  и

запирка.
По алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, кои гласат:
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“- ја  следат  тековната  економска  политика  на  државата  на  приемот  и  редовно  го
информираат   Министерството   кое   информациите   ги   проследува   до   надлежните
институции во Република Македонија и

- ја промовираат на економски план Република Македонија во државата на приемот и ги
презентираат можностите и предностите за инвестирање, во координација и соработка со
економските промотери од Република Македонија   лоцирани во државата на приемот, со
Агенцијата  за  странски  инвестиции  на  Република  Македонија  и  со  министрите
задолжени за странски инвестиции.”

Член 5
Во членот  29 став  1 зборовите:  “со нејзина согласност“ се заменуваат со зборовите:

“или меѓународна организација во согласнсот со меѓународното право”.

Член   6
Членот 34 се менува и гласи:
“Шеф на дипломатско претставништво амбасада, постојана мисија при меѓународни

организации  и  специјална  мисија  е  амбасадор;  шеф  на  дипломатско  претставништво
канцеларија за врски е ополномоштен министер; шеф на конзуларно претставништво е
генерален конзул или конзул  (во натамошниот текст: шеф на дипломатско-конзуларно
претставништво).”

Член   7
Во членот 35 став 5 зборовите: ”или Генералниот инспекторат на Министерството” се

бришат.

Член 8
Во членот 36 став 1 алинејата 5 се менува и гласи :
“- да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност”.
Во ставот 2 зборовите: “две третини“ се заменуваат со зборовите: “една четвртина“, а

зборот “највисоки” се заменува со зборот “високи“.
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
“Начинот за   проверка на исполнетоста на условите од овој член на кандидатите за

амбасадори го пропишува   министерот.“

Член 9
Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Начинот на вршењето на подготовките за преземање на должноста на кандидатот за

амбасадор,  обуката  и  начинот  за  организација  на  завршниот  разговор,  го  пропишува
министерот.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 10
Во  членот  40  став  2  зборовите:  “најдоцна  во  рок  од  30  дена“  се  заменуваат  со

зборовите: “во најкус можен рок“.

Член 11
Во членот   42 по ставот 1   се додава нов став 2, кој гласи:
“Во исклучителни околности мандатот на амбасадорот може да биде продолжен кога

тоа го бараат интересите на државата. Основ за продолжување на мандатот може да биде
и неутврдувањето на нов кандидат за замена на постоечкиот амбасадор. За продолжување
на мандатот одлучуваат и писмено се усогласуваат министерот и претседателот.”
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Член 12
Во членот 45 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Владата со Уредба подетално утврдува кои работи се сметаат како незадоволителни

резултати и работи со кои им се причинува штета на интересите на државата во работата на
амбасадорот.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 13
Во членот 47 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Претседателот и министерот за времетраењето и исходот од консултациите писмено се

усогласуваат  најдоцна  во  рок  од  60  дена.  По  истекот  на  60  дена,  а  во  случај  на
неусогласеност на ставовите на министерот и претседателот, амбасадорот се враќа во
државата на приемот.“

Член 14
Во членот 48 став 1 алинеја 2 сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот “и”   и се додава нова алинеја 4, која

гласи:
“- постапува согласно со инструкциите и насоките на министерот.“

Член 15
Во членот 49 став 1 алинеја 4 по зборот “звање“ се додаваат зборовите: “во случај кога

кандидатот за генерален конзул е од составот на дипломатско-конзуларните службеници,
односно  да  биде афирмирана  личност  во  областа  на  надворешната  политика  и
меѓународните односи“.

Алинејата 5 се менува и гласи:
“- да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност”.
Алинејата   6 се брише.
По ставот 1 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
“Генералниот  конзул  кој  не  е  именуван  од  составот  на  дипломатско-конзуларните

службеници во Министерството, за времетраењето на својот мандат ги остварува правата
и  обврските  од  работен  однос  во  Министерството. По  завршувањето  на  мандатот  на
генералниот конзул му престануваат сите права од работниот однос во Министерството.

Начинот  за  проверка  на  исполнетоста  на  условите  од  овој  член  на  кандидатите  за
генерален конзул го пропишува   министерот.“

Член 16
Во членот 51   по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Подготовките за преземање на должноста на кандидатот за генерален конзул, обуката и

начинот за организација на завршниот разговор, ги пропишува министерот.“

Член 17
Во членот 57 став 1 алинеја 2 зборовите: “или меѓународната организација“ се бришат.

Член 18
Во членот 59 став 1 зборовите: “во консултација со Министерството“ се заменуваат со

зборовите: “по претходна консултација со министерот во рок од 45 дена“.
Во ставот 2 зборовите: “може да побара “ се заменуваат со зборот “бара“, а по зборот

“министерот”  се  додаваат  зборовите: “кое  се  доставува  во  рок  од 30  дена  од
доставувањето на барањето”.
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Член 19
Во членот   64 став 1 алинејата 3 се менува и гласи:
“- да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.“ По

ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Начинот  за  проверка  на  посебните  услови  за  вработување  во Министерството  ги

пропишува   министерот.“

Член 20
Во членот  65 став  1 зборовите:  “поминати две години“ се заменуваат со зборовите:

“помината една година“.
Во ставот 4 зборовите: “само еднаш“ се заменуваат со зборот “двапати“.

Член 21
Во членот 67 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Добивање на повисоко звање на работно место утврдено со Законот за државните

службеници се изедначува со соодветното дипломатско звање согласно со членот 95 став 1
точка 2 од овој закон.“

Ставот 3 станува став 4.
Член 22

Во членот  68 став  4 алинеја  3 зборовите:  “две години“ се заменуваат со зборовите:
“една година“.

Во алинејата   4 бројот “24“ се заменува со бројот “12“.
Во ставот 6 зборот   “четири“ се заменува со зборот “пет“.

Член 23
Во  членот  70  став1  зборовите:  “шест  месеца“  се  заменуваат  со  зборовите: “две

години“.

Член 24
Членот 71 се менува и гласи:
“За време на мандатот дипломатско-конзуларен службеник може да биде упатен од

едно во друго претставништво за период од две години и шест месеца   плус две години и
шест  месеца,  во  кој  период  се  засметува  и  времето  поминато  во  претходното
претставништво.“

Член 25
Во членот 73 став 2 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
“- да постапува во согласност со насоките и инструкциите на шефот на

дипломатскоконзуларното претставништво“.

Член 26
Членот 85 се брише.

Член 27
Во членот 91 став 2 по зборот “заменик“ точката   се заменува со запирка   и се додаваат

зборовите: “на државниот секретар или на директорот за дипломатски протокол“.

Член 28
Подзаконските акти предвидени со овој закон министерот ќе ги донесе во рок од шест

месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 29
Овој закон влегува во сила   со денот на објавувањето во “Службен весник на Република

Македонија“.
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