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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република 
Македонија“бр.62/15), кој е донесен во април 2015 година уредени се правата, 
обврските и одговорностите на јавнообвинителските службеници.

Во Главата II од Законот е уредена класификацијата на работните места на  
јавнообвинителските службеници и условите кои теба да се исплнат за секоја од 
категориите. Со предложените измени се врши бришење на сертификатот Аптис, 
којшто можеше да се приложи како услов за познавање странски јазик.

Во Главата XI уредено е управувањето со ефектот на јавнообвинителските 
службеници, односно уредена е постапката на оценувње на јавнообвинителските 
службеници. Со предложениот закон се одлага реализацијата на мерките за 
одличен и слаб ефект.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
јавнообвинителска служба има за цел усогласување со Законот за административни 
службеници.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска 
служба не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НАЗАКОНОТ И НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ 
ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон не е потребно обезбедување дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија, ниту материјални 
обврски за одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА

Со оглед на тоа што се исполнети условите утврдени во членот 170 од 
Деловникотна Собранието на Република Македонија, односно предложениот закон 
не е од сложен и обемен карактер, се предлага овој закон да се донесе по скратена 
постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА

Член 1
Во Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република 
Македонија“бр.62/15 и 231/15), во член 10 став (2) точка 4) во алинеите 1 и 2, член 
11 став (2) во точката 4) и член 12 став (2) во точката 4) зборовите „или Аптис“ се 
бришат.

Член 2
Во член 30 во ставот (9)  зборовите „АПТИС (APTIS)“ се бришат.

Член 3
По членот 126 се додава нов член 126-а, кој гласи

„Член 126-а
По завршувањето на оценувањето на јавнообвинителските службеници во 2015 
година нема да се донесува решение за реализирање на мерките за одличен и слаб 
ефект согласно член 93  од Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник 
на Република Македонија“бр.62/15 и 231/15 ).“

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија".



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ

Законот за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба е 
систематизиран во четири членови.

Со членовите од 1 и 2 од Предлогот на закон за изменување и дополнување на 
Законот за јавнообвинителска служба се брише сертификатот Аптис, како доказ за 
исполнување на условот за познавање странски јазик.

Со членот 3 од предложениот закон се одлага реализацијата на мерките за одличен 
и слаб ефект. Ова од причина што Законот за јавнообвинителска служба е донесен 
во април 2015 година со што е оневозможено да се спроведат сите фази од 
постапката за оценување во законски утврдените рокови. Со оглед на тоа, со 
измените и дополнувањата се одложува изрекувањето на мерките

Во членот 4 е уредено влегувањето во сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените измени и дополнувања во Законот се предлага изменување на 
постојните решенија, истите се меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата 
правна работа. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените изменувања на Законот за јавнообвинителска служба имаат за цел 
усогласување на овој закон со новиот Закон за административни службеници.



ОДРЕДБИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Нивоа на работни места на јавнообвинителски службеници од
категорија Б - раководни

Член 10
 (1) Во рамките на категорија Б, се утврдуваат следните нивоа на работни 

места на јавнообвинителски службеници: 
Б1 - раководен јавнообвинителски службеник од прво ниво;
Б2 - раководен јавнообвинителски службеник од второ ниво; 
Б4 - раководен јавнообвинителски службеник од четврто ниво.
(2) Раководниот  јавнообвинителски службеник од категорија Б, треба да ги 

исполни следните посебни услови за работното место:
1) Стручни квалификации: за сите нивоа - најмалку 300 кредити стекнати 

според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
2) Работно искуство и тоа: 
 - за нивото Б1: најмалку шест години работно искуство во струката, од кои 

најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку 
десет години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно 
работно место во приватен сектор;

- за нивото Б2: најмалку пет години работно искуство во струката, од кои 
најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку 
осум години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно 
работно место во приватен сектор; или

- за нивото Б4: најмалку четири години работно искуство во струката, од кои 
најмалку една години на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест 
години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно 
работно место во приватен сектор;

3) Општи работни компетенции: за сите нивоа - категорија Б, согласно 
Рамката на општи работни компетенции; 

4) Посебни работни компетенции: за сите нивоа : активно познавање на 
компјутерски програми за канцелариско работење,  положен испит за 
административно управување и други посебни работни компетенции утврдени во 
актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, како и 
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски, германски)  и тоа:

- за нивоата Б1 и Б2: преку поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски 
тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, 
БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС; или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, 
ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода;или ДЕЛФ,  
ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат, ТестДаФ. 

- за нивото Б4: 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 Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ 
најмалку 135 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода; или ДЕЛФ,  ТЦФ, ТЕФ; или 
Гете Сертификат.



Нивоа на работни места на јавнообвинителски службеници
од категорија В - стручни

Член 11
(1) Во рамките на категорија В, се  утврдуваат следните нивоа на работни 

места на јавнообвинителски службеници:
В1 -  стручен јавнообвинителски службеник од прво ниво; 
В2  - стручен јавнообвинителски службеник од второ ниво;
В3  - стручен јавнообвинителски службеник од трето ниво; и
В4  - стручен јавнообвинителски службеник од четврто ниво.
(2) Стручниот јавнообвинителски службеник од категорија В, треба да ги 

исполни следните посебни услови за работното место:
1) Стручни квалификации и тоа: 
- за нивото В1: стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 

степен; 
- за нивоата B2 и В3 со звање виш стручен јавнообвинителски соработник и 

стручен јавнообвинителски соработник: стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 
или завршен VII/1 степен.

- за нивот В3 со звање соработник: стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен.

- за нивото В4 со звање помлад јавнообвинителски соработник: стекнати 
најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

- за нивото В4 со звање помлад соработник: стекнати најмалку 180 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

 2) Работно искуство и тоа:
  - за нивото В1: најмалку најмалку три години работно искуство во струката;
  - за нивото В2: најмалку најмалку две години работно искуство во струката; 
  - за нивото В3: најмалку една години работно искуство во струката; или
  - за нивото В4: со или без работно искуство во струката.
  3) Општи работни компетенции: за сите нивоа - категорија В, согласно 

Рамката на општи работни компетенции; 
   4) Посебни работни компетенции: за сите нивоа - активно познавање на 

компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни 
компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното 
работно место, како и активно познавање на еден од трите најчесто користени 
јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на 
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член 
на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), 
односно  КЕТ,  ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС; или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 
бода или ДЕЛФ,  ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат.

Нивоа на работни места на јавнообвинителски службеници од
категорија Г – помошно-стручни

Член 12
(1) Во рамките на категорија Г, се утврдуваат следните нивоа на работни 

места јавнообвинителски службеници:
Г1 - помошно-стручен јавнообвинителски службеник од прво ниво;
Г2 - помошно-стручен јавнообвинителски службеник од второ ниво; 
Г3 - помошно-стручен јавнообвинителски службеник од трето ниво; и
Г4 - помошно-стручен јавнообвинителски службеник од четврто ниво.
(2) Помошно-стручниот јавнообвинителски службеник од категоријата Г треба 

да ги исполни следните посебни услови за работното место:



1) Стручни квалификации: за сите нивоа – најмалку вишо или средно 
образование.

2) Работно искуство и тоа:
- за нивото Г1: најмалку најмалку три години работно искуство во струката;
- за нивото Г2: најмалку најмалку две години работно искуство во струката; 
- за нивото Г3: најмалку една години работно искуство во струката; или
- за нивото Г4: со или без работно искуство во струката.
3) Општи работни компетенции: за сите нивоа – категорија Г, согласно 

Рамката на општи работни компетенции; 
4) Посебни работни компетенции: за сите нивоа - активно познавање на 

компјутерски програми за канцелариско работење, други посебни работни 
компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното 
работно место, како и активно познавање на еден од трите најчесто користени 
јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на 
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член 
на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна 
институција, на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ 
најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат. 

Административна селекција за вработување
Член 30

(1) Административната селекција се состои од проверка на внесените 
податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, 
приложените докази во пријавата и нивно бодување.

(2) За кандидатите кои при административната селекција се утврди дека не ги 
исполнуваат условите утврдени во јавниот оглас, постапката на селекција завршува.

 (3) Вкупниот број на бодови за секој пријавен кандидат се утврдува врз 
основа на бодовите од стручните квалификации, работното искуство во струката, 
познавањето на странски јазици, како познавањето на работа со компјутерски 
програми за канцелариско работење. 

(4) Стручните квалификации се вреднуваат во однос на формалното и 
неформалното образование.

(5) Формалното образование на кандидатите за јавнообвинителски 
службеници од категоријата Б и В се вреднува согласно постигнатиот успех на сите 
циклуси на студии кои ги завршил кандидатот и од рангирањето на универзитетот 
според ранг-листата на домашни универзитети согласно Законот за високото 
образование и ранг-листите на странските универзитети  и тоа следните : Shanghai 
Ranking-ARWU (Academic Ranking of World Univirsities); Times Higher Education-World 
University Ranking и QS World University Ranking.

(6) Формалното образование на кандидатите за јавнообвинителски 
службеници од категоријата Г се вреднува согласно постигнатиот успех во средното, 
односно вишото образование.

 (7) Неформалното образование на кандидатите за јавнообвинителски 
службеници се вреднува во зависност од бројот и релевантноста на меѓународно 
признатите стручни сертификати или уверенија за работното место.

(8) Работното искуство во струката, доколку кандидатот бил вработен, се 
вреднува во зависност од времетраењето и од видот на одговорноста на работното 
место (раководно/нераководно). Дополнителни бодови носат позитивните препораки 
на кандидатот од претходните работни места и волонтерскиот стаж на кандидатот 
во институциите на јавниот сектор.

(9) Познавањето на странски јазик на утврденото ниво за работното место се 
докажува со приложување на еден од следните меѓународно признати сертификати 
или меѓународно употребувани уверенија: АПТИС (APTIS), БУЛАТС (BULATS), ЦАЕ 
(CAE), ИЕЛТС (IELTS), ФЦЕ (FCE), БEК (BEC), ПET (PET), КЕТ (KET), ИЛЕК (ILEC), 
ТОЕФЕЛ ПБТ (TOEFL PBT), ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL CBT), ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) 
за англиски јазик, односно ДЕЛФ (DELF), ДАЛФ (DАLF),  ТЦФ (TCF), ТЕФ (ТЕF), 



БУЛАТС (BULATS) за француски јазик, односно Гете Сертификат (Goethe-Zertifikat), 
ТестДаФ (TestDaF) и БУЛАТС (BULATS) за германски јазик или друг меѓународно 
признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на 
здружението ALTE на европски тестатори, или други меѓународни организации, а за 
едно од нивоата на Европската јазична рамка на Советот на Европа ЦЕФР (CEFR), 
при што познавање на странски јазик на повисоко ниво од утврденото ниво за 
работното место и познавање на втор странски јазик од шестте официјални јазици 
на Обединетите нации, се вреднува со дополнителни бодови. Потврдата за завршен 
прв, втор или трет циклус на студии на еден од 200-те највисоко рангирани 
факултети на Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking of World Universities) на 
еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 
германски), се вреднува на Б2 (B2) ниво според ЦЕФР (CEFR) за завршен прв 
циклус, односно на Ц2 (C2) за завршен втор или трет циклус на студии.

(10) Познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско 
работење се докажува со приложување на потврда, при што поседување на 
меѓународно признат сертификат за положен Certiport: IC3 GS4 Key Applications, 
Microsoft: MOS Word или MOS Excell – положен; или ECDL: Core се вреднува со 
дополнителни бодови.

 (11) Административната селекција завршува најдоцна во рок од 15 дена по 
истекот на рокот за пријавување на кандидатите на јавните огласи, за што 
Комисијата за селекција за вработување подготвува листа со идентификациските 
кодови на кандидатите за кои постапката на селекција завршила и ранг листата со 
идентификациските кодови на кандидатите кои ја поминале административната 
селекција, и ги објавува на веб страницата на Јавното обвинителство на Република 
Македонија.

(12) Датумот и времето на оддржување на испит за јавнообвинителски 
службеник се објавуваат заедно со ранг листата од став (11) на овој член, и рокот на 
одржување на истиот не може да биде пократок од десет дена, а подолг од триесет 
дена од денот на објавувањето на ранг листа. 

 (13) Најмногу десет пати повеќе кандидати од бројот на работните места за 
кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани на листата од став 
(11) на овој член, преминуваат во следната фаза на селекција.

(14) Во следната фаза на селекција учествуваат и  кандидатите кои имаат ист 
број на бодови со последно рангираните кандидати од став (13) на овој член.  

Одличен и слаб учинок
Член 93

(1) Јавнообвинителските службеници од ранг листата за кои годишната 
оценка е “особено се истакнува”, ќе бидат наградени со бонус во износ од една 
платата примена во последниот месец во годината во која се вршело оценувањето.

(2) На последните 5% јавнообвинителски службеници од ранг листата од 
член 90 став (21) од овој закон,

- ќе им престане работниот однос доколку се оценети со оценка „не 
задоволува“;

- ќе им биде намалена платата во износ од 20% во период од шест месеци 
доколку се оценети со оценка „делумно задоволува“;

- ќе им биде намалена платата во износ од 10% во период од шест месеци 
доколку спаѓаат во последните 5% од ранг листата, а не се оценети со оценка „не 
задоволува“ или „делумно задоволува“.

 (3) На јавнообвинителскиот службеник кој е оценет со оценка „делумно 
задоволува”, во две последователни оценувања,  ќе му престане работниот однос.

 (4) Начинот на утврдување на висината и пресметката на бонусите и 
намалувањата од плата ги пропишува министерот за правда. 


