
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Собранието на 
Република Македонија, 

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

16 јануари 2020 година. 
 

Бр. 08-432/1 Претседател на Република 
16 јануари 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 
Во Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ број 104/2009), во член 27 став (1) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува 
со запирка и се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„- дава финансиска согласност на годишниот план за вработување, 
- донесува одлука за утврдување на вредноста на бодот за собраниските службеници 

и.“. 
Алинејата 6 станува алинеја 8. 

 

Член 2 

Членот 40 се менува и гласи: 
„(1) Службата на Собранието (во натамошниот текст: Служба), врши стручни, 

административни и други работи за потребите на Собранието, на претседателот на 
Собранието, на работните тела и на пратениците. Службата врши стручни, 
административни и други работи и за потребите на Комитетот за односи меѓу заедниците 
и за другите тела на Собранието. 

(2) Службата функционира како единствена служба. 
(3) Единственото функционирање на Службата се обезбедува со меѓусебна соработка 

на организационите единици и со усогласување на нивната работа. 
(4) Единственото функционирање на Службата го обезбедува генералниот секретар на 

Собранието (во натамошниот текст: генерален секретар).“. 
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Член 3 

По членот 40 се додаваат 19 нови членови 40-а, 40-б, 40-в, 40-г, 40-д, 40-ѓ, 40-е, 40-ж, 

40-з, 40-s, 40-и, 40-ј, 40-к, 40-л, 40-љ, 40-м, 40-н, 40-њ и 40-о и шест нови наслови, кои 

гласат: 

 

„1. Внатрешна организација на службата 

 

Член 40-а 

(1) Во Службата се формираат основни организациони единици и организациони 

единици во состав. 

(2) Oрганизационите единици се формираат според видот, сродноста и меѓусебната 

поврзаност на работните задачи. 

(3) При формирањето на организационите единици не може да има преклопување на 

нивниот делокруг на работа. 

 

Член 40-б 

(1) Во Службата како основни организациони единици може да се формираат: кабинет, 

сектори и посебни организациони единици. 

(2) Кабинет се формира заради потребите на претседателот на Собранието. Во 

кабинетот се формираат најмалку две одделенија. Со кабинетот раководи шеф на кабинет 

кој одговара пред претседателот на Собранието и пред генералниот секретар. 

(3) Сектор се формира заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани работи и 

задачи, како и заради организирање, следење и координирање на работите од надлежност 

на одделенијата во негов состав и унапредување на нивната меѓусебна соработка. Во 

секторот се формираат најмалку две одделенија. Со секторот раководи раководител на 

сектор кој одговара пред генералниот секретар. Раководителот на сектор во посебната 

организациона единица Парламентарен институт одговара пред раководителот на 

посебната организациона единица. 

(4) Посебни организациони единици се формираат согласно со закон и за нив не важат 

ограничувањата за бројот на работните места. Лицето кое раководи со посебната 

организациона единица одговара пред генералниот секретар, а раководителот на 

посебната организациона единица Парламентарен институт одговара и пред 

Управувачкиот совет. 

 

Член 40-в 

(1) Во составот на основните организациони единици од членот 40-б ставови (2) и (3) 

од овој закон се формираат одделенија, заради непосредно извршување на работите и 

задачите на основните организациони единици. 

(2) Во одделението се систематизираат најмалку пет работни места заедно со 

раководителот на одделението. Со одделението раководи раководител на одделението кој 

одговара пред раководителот на сектор. 

 
Член 40-г 

(1) Во Службата се систематизираат работни места за собраниски државни советници 

за различни области од надлежност на Собранието. 

(2) Собраниските државни советници за својата работа одговараат пред генералниот 

секретар. 
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Член 40-д 
(1) Во Службата може да се формираат и проектни организациони единици. 
(2) Проектни организациони единици се формираат заради спроведување на проект на 

определено време до неговото завршување. Вработените во проектните единици се 
вработуваат на определено време, кое не може да биде подолго од времетраењето на 
проектот. 

 

Член 40-ѓ 
(1) Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните места во 

Службата ги донесува генералниот секретар, на предлог на Советот на собраниска служба. 
(2) Актите од ставот (1) на овој член се применуваат по добиена согласност од 

претседателот на Собранието. 
(3) Со актот за внатрешна организација се уредуваат: 
- видот и бројот на организационите единици, 
- делокругот на работа на организационите единици и нивните меѓусебни односи и 
- раководењето со организационите едници и одговорност. 
(4) Составен дел на актот за внатрешна организација е графички приказ на 

организацијата на Службата (органограм). 
(5) Во актот за систематизација на работните места во Службата, бројот на работните 

места и бројот на извршители се систематизираат во согласност со потребата за ефикасно 
извршување на надлежностите на Собранието. 

(6) Актите од ставот (1) на овој член генералниот секретар ги доставува до 
Министерството за информатичко општество и администрација, заради информирање и ги 
објавува на веб-страницата на Собранието. 

 

Член 40-е 
(1) Службата ја сочинуваат собраниски службеници и лица вработени во Службата кои 

вршат помошно-технички работи. 
(2) Собраниските службеници се лица со статус на административни службеници. За 

собраниските службеници се применуваат одредбите од Законот за вработените во јавниот 
сектор, Законот за административни службеници и прописите за работните односи, освен 
ако со овој закон не е поинаку уредено. 

(3) Лицата вработени во Службата кои вршат помошно-технички работи немаат статус 
на административни службеници и за нив се применуваат одредбите од Законот за 
вработените во јавниот сектор и прописите за работни односи. 

 

2. Совет на собраниска служба 
 

Член 40-ж 
(1) Генералниот секретар формира Совет на собраниска служба (во натамошниот 

текст: Совет), како негово советодавно тело, кое изготвува функционална анализа; 
предлага акт за внатрешна организација и акт за систематизација на работните места во 
Службата, изготвени врз основа на функционалната анализа; предлага попoлнување на 
работни места во Службата преку интерен и јавен оглас; му помага на генералниот 
секретар во врска со функционирањето и координирањето на Службата и врши други 
работи. 

(2) Советот го сочинуваат раководителите на основните организациони единици, а во 
неговата работа може да учествуваат и собраниските државни советници. 

(3) Со Советот раководи генералниот секретар. 

(4) Советот за секој одржан состанок води записник. 
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3. Класификација на работни места на собраниските службеници 

 

Член 40-з 

(1) Работните места на собраниските службеници се класифицираат во три категории 

согласно со критериумите од Законот за административни службеници: 

-категорија Б - раководни собраниски службеници, 

-категорија В - стручни собраниски службеници и 

-категорија Г - помошно-стручни собраниски службеници. 

(2) Во рамките на секоја категорија од ставот (1) на овој член се утврдуваат повеќе 

нивоа на работни места на собраниски службеници. 

Член 40-s 

(1) Во рамките на категориите се утврдуваат следниве нивоа и звања за собраниските 

службеници: 

1. за категорија Б 

-Б1 собраниски државен советник, раководен собраниски службеник од прво ниво со 

шифра СОБ 01 01 Б01000, 

-Б2 раководител на сектор, раководен собраниски службеник од второ ниво со шифра 

СОБ 01 01 Б02000, 

-Б3 помошник раководител на сектор, раководен собраниски службеник од трето ниво 

со шифра СОБ 01 01 Б03000 и 

-Б4 раководител на одделение, раководен собраниски службеник од четврто ниво со 

шифра СОБ 01 01 Б04000. 

2. за категорија В 

-В1советник, стручен собраниски службеник од прво ниво со шифра СОБ 01 01 

В01000, 

-В2 виш соработник, стручен собраниски службеник од второ ниво со шифра СОБ 01 

01 В02000, 

-В3 соработник, стручен собраниски службеник од трето ниво со шифра СОБ 01 01 

В03000 и 

-В4 помлад соработник, стручен собраниски службеник од четврто ниво со шифра 

СОБ 01 01 В04000. 

3. за категорија Г 

-Г1 самостоен референт, помошно-стручен собраниски службеник од прво ниво со 

шифра СОБ 01 01 Г01000, 

-Г2 виш референт, помошно-стручен собраниски службеник од второ ниво со шифра 

СОБ 01 01 Г02000, 

-Г3 референт, стручен собраниски службеник од трето ниво со шифра СОБ 01 01 

Г03000 и 

-Г4 помлад референт, помошно-стручен собраниски службеник од четврто ниво со 

шифра СОБ 01 01 Г04000. 

(2) Шифрите на собраниските службеници од ставот (1) на овој член ќе се вградат во 

Каталогот за работни места во јавниот сектор кој го води Министерството за 

информатичко општество и администрација. 

 

Член 40-и 

За потребите на претседателот, потпретседателите и генералниот секретар, во актот за 

систематизација на работните места, како посебни работни места се утврдуваат 

кабинетски службеници со следниов број: 
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- пет работни места на кабинетски службеници за потребите на претседателот на 

Собранието, 

- едно работно место на кабинетски службеник за потребите на секој потпретседател на 

Собранието и 

- три работни места на кабинетски службеници за потребите на генералниот секретар 

на Собранието. 

 

Член 40-ј 

За потребите на претседателот, потпретседателите и генералниот секретар, заради 

извршување на посебни работни задачи се пополнуваат работни места-посебни советници, 

со следниов број: 

- пет работни места на посебни советници за потребите на претседателот на 

Собранието, 

- едно работно место на посебен советник за потребите на секој потпретседател на 

Собранието и 

-три работни места на посебни советници за потребите на генералниот секретар на 

Собранието. 

 

4. Начини на пополнување на работни места 

 

Член 40-к 

(1) Пополнувањето на работно место во Службата се врши преку спроведување на 

постапка за: 

- вработување, преку објавување на јавен оглас, 

- унапредување, преку објавување на интерен оглас и 

- мобилност, преку распоредување или преземање. 

(2) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член се 

спроведуваат во транспарентна, фер и конкурентна постапка, почитувајќи го начелото на 

соодветна и правична застапеност. 

(3) Пополнувањето на работните места преку објавување на интерен оглас е приоритет 

при пополнување на работно место во Службата. 

(4) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член 

се спроведуваат по претходно добиена согласност за обезбедени финансиски средства од 

претседателот на Собранието, во рамките на обезбедените средства во буџетот за 

Собранието и Годишниот план за вработување. 

Член 40-л 

(1) Постапките за вработување и унапредување на собраниските службеници се 

спроведуваат согласно со Законот за административни службеници. 

(2) Постапките за мобилност на собраниските службеници се спроведуваат согласно со 

Законот за вработените во јавниот сектор. 

(3) Постапките за пополнување на работните места на помошно-техничките лица се 

спроведуваат согласно со Законот за вработените во јавниот сектор и прописите за 

работни односи. 

(4) Постапките за пополнување на работно место преку склучување на договор за 

вработување на определено работно време по кој било основ, како и за ангажирање на 

експерти и други лица, се спроведуваат по претходно добиена согласност за обезбедени 

финансиски средства од претседателот на Собранието, во рамките на обезбедените 

средства во буџетот за Собранието. 
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5. Постапка за донесување на Годишен план 

за вработување 

 

Член 40-љ 

(1) Генералниот секретар е должен да изготви Предлог-годишен план за вработување и 

заедно со предлог-буџетското барање да го достави на согласност до Буџетскиот совет на 

Собранието. 

(2) Буџетскиот совет е должен да донесе одлука за давање на финансиска согласност, 

односно да даде забелешки на Предлог-годишниот план, најдоцна во рок од 15 дена од 

приемот на Предлог-годишниот план. 

(3) Генералниот секретар е должен да постапи по забелешките, односно да го усогласи 

Предлог-годишниот план. 

(4) По добивањето на согласноста, односно по усогласувањето на планот, генералниот 

секретар е должен веднаш, а најдоцна до 1 септември да го донесе планот. 

(5) Генералниот секретар планот заедно со согласноста ги доставува до 

Министерството за финансии, Министерството за информатичко општество и 

администрација и до Агенцијата за администрација, заради информирање. 

(6) Доколку Буџетскиот совет во рок од 15 дена од денот на приемот на Предлог-планот 

не постапи по барањето за согласност, се смета дека согласноста е дадена. 

 

Член 40-м 

Генералниот секретар до Министерството за информатичко општество и 

администрација, заради информирање два пати годишно доставува извештај за 

реализација на планот од членот 40-љ од овој закон и тоа најдоцна до 15 јули за периодот 

јануари-јуни во тековната година, односно најдоцна до 15 јануари за периодот јули- 

декември во претходната година. 

6. Плата и вредност на бод за пресметување на плата 

 

Член 40-н 

(1) Основната компонента на плата на собраниските службеници ја сочинуваат: 

- дел на плата за степен на образование, 

- дел на плата за ниво и 

- дел на плата за стаж. 

(2) Делот на плата за степенот на образование кој е законски минимум за соодветното 

ниво на работно место се вреднува на следниов начин: 

1. Ниво на квалификации/образование бодови и тоа: 

-Ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 200 

бодови, 

-Ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС 175 бодови, 

-Ниво на квалификации VА, 60 до 120 кредити според ЕКТС или вишо образование 150 

бодови и 

-Ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 

четиригодишно средно образование 100 бодови. 

(3) Делот на плата за нивото на кое е распореден собранискиот службеник се вреднува 

на следниов начин: 

Б1 - раководен собраниски службеник од прво ниво 671 бодови; 

Б2 - раководен собраниски службеник од второ ниво 645 бодови; 

Б3 - раководен собраниски службеник од трето ниво 528 бодови; 
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Б4 - раководен собраниски службеник од четврто ниво 450 бодови; 

В1 - стручен собраниски службеник од прво ниво 365 бодови; 

В2 - стручен собраниски службеник од второ ниво 320 бодови; 

В3 - стручен собраниски службеник од трето ниво 300 бодови; 

В4 - стручен собраниски службеник од четврто ниво 261 бодови; 

Г1 - помошно-стручен собраниски службеник од прво ниво 255 бодови; 

Г2 - помошно-стручен собраниски службеник од второ ниво 235 бодови; 

Г3 - помошно-стручен собраниски службеник од трето ниво 216 бодови и 

Г4 - помошно-стручен собраниски службеник од четврто ниво 207 бодови. 

(4) Делот на плата за работниот стаж на собранискиот службеник се вреднува во износ 

од 0,5% од деловите на платата за степен на образование и за ниво, за секоја навршена 

година работен стаж, а најмногу до 20%. 

 

Член 40-њ 

(1) Вредноста на бодот за пресметување на платите на собраниските службеници се 

утврдува секоја година со одлука на Буџетскиот совет на предлог на генералниот  

секретар, која се донесува во рок од 15 дена од денот на донесувањето на републичкиот 

буџет, а во рамките на предвидениот буџет за Собранието и врз основа на вкупниот број 

на собраниски службеници распоредени по соодветните нивоа за тековната година. 

(2) Доколку Буџетскиот совет во утврдениот рок од ставот (1) на овој член не ја утврди 

вредноста на бодот, за пресметување на платите на собраниските службеници се 

применува вредноста на бодот утврдена од претходната година, до донесување на 

одлуката. 

 

Член 40-o 

(1) Собраниските службеници имаат право на посебен надоместок на плата заради 

специфичноста на работите и задачите, начинот и условите за нивното извршување, 

постојаната достапност, зголемениот обем на работа и поради постојаното заседание на 

Собранието. 

(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член не може да биде повисок од 30% од износот 

на основната плата и истиот се исплаќа за определен временски период. 

(3) Критериумите за исплата на надоместокот од ставот (1) на овој член со акт ги 

утврдува Генералниот секретар.“. 

 

Член 4 

По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи: 

 
„Член 42-а 

Во Службата се основа посебна организациона единица, Одделение-Парламентарна 

буџетска канцеларија, заради унапредување на парламентарниот финансиски надзор, 

изготвување стручни финансиски и буџетски анализи за потребите на пратениците и 

работните тела.“. 

 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 5 

Генералниот секретар во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон 

го свикува првиот состанок на Советот на собраниска служба. 
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Генералниот секретар е должен актите од членовите 40-ѓ и 40-о став (3) од овој закон 

да ги донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, а ќе 

започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година. 

Одредбите од членот 1 став 1 алинеја 2 и членовите 40-к, 40-л став (2), 40-м, 40-н, 40-њ 

и 40-о ставови (1) и (2) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 

година. 

Одлуката за вредноста на бодот за пресметување на платите на собраниските 

службеници Буџетскиот совет ја донесува во рок од десет дена од денот на донесувањето 

на републичкиот буџет за 2021 година. 

 

Член 6 

Времето поминато на тековно работно место до денот на примената на актите од 

членот 5 став 2 од овој закон, согласно со Законот за административни службеници, ќе се 

засметува во вкупното време за утврдување на условот во постапките за унапредување. 

 

Член 7 

Бодовите за степен на кариера кои собранискиот службеник ги стекнал до денот на 

влегувањето во сила на овој закон, се додаваат на бодовите во делот на плата за ниво 

утврдени во членот 40-н став (3) од овој закон. 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 


