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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 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административни 
службеници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 
јануари 2018 година.

 
Бр. 08-375/1  Претседател

15 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1
Во Законот за административни службеници („Службен весник на Република 

Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), во членот 7 став (1) во 
точката 15) зборовите: „и тестот на личност“ се бришат.

Точката 16) се брише. 
Точките 17), 18), 19), 20) и 21) стануваат точки 16), 17), 18), 19) и 20).
Во ставот (2) зборовите: „18, 19 и 20“ се заменуваат со зборовите: „18 и 19“.
Во ставот (3) зборовите: „18, 19 и 20“ се заменуваат со зборовите: „18 и 19“.

Член 2
Во член 14 во алинејата 4 по зборот „службеник“ запирката се заменува со сврзникот 

„и“, а зборовите: „и тестот на личност“ се бришат.

Член 3
Во членот 16 став (1) во алинејата 7 по зборот „БУЛАТС,“, се додава зборот „АПТИС,“.

Член 4
Во член 24 став (2) точката г) се менува и гласи:
„г) посебни работни компетенции за сите нивоа – активно познавање на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), 
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.“.
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Ставот (3) се брише. 
Ставот (4) станува став (3).

Член 5
Во член 25 став (2) точката г) се менува и гласи:
„г) посебни работни компетенции за сите нивоа – активно познавање на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), 
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и други посебни 
работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за 
соодветното работно место.“.

Ставот (3) се брише.  

Член 6
Во член 26 став (2) точката г) се менува и гласи:
„г) посебни работни компетенции за сите нивоа – активно познавање на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), 
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и други посебни 
работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за 
соодветното работно место.“.

Ставот (3) се брише. 

Член 7
Во членот 36 став (1) во алинејата 4 зборовите: „јазик, ниво според ЦЕФР (CEFR) или 

бодови според ТОЕФЕЛ ПБТ, ЦБТ или ИБТ“ се заменуваат со зборот „кои“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„(2) Кон пријавата кандидатите задолжително ги прикачуваат следниве докази за 

податоците внесени во истата, во скенирана форма:
- доказ за државјанство на Република Македонија,
- доказ за општа здравствена способност за работното место,
- уверение/диплома за завршен степен на образование,
- потврда за работа со програми за канцелариско работење и
- потврда за положен стручен испит или лиценца или уверение од соодветната стручна 

област, доколку истите се посебен услов за работното место и се назначени во јавниот 
оглас.“.

Член 8
Во член 38 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Постапката за селекција за вработување се состои од три фази и тоа 

административна селекција, испит за административен службеник и проверка на 
веродостојност на докази и интервју.“.

Член 9
Во член 39 ставовите (9) и (10) се бришат.
Ставот (11) станува став (9).
Во ставот (12), кој станува став (10), зборовите: „ставот (11)“ се заменуваат со 

зборовите: „ставот (9)“.
Во ставот (13), кој станува став (11), зборовите: „работните места“ се заменуваат со 

зборот „извршители“ и зборовите: „ставот (11)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (9)“.
Во ставот (14), кој станува став (12), зборовите: „ставот (13)“ се заменуваат со 

зборовите: „ставот (11)“.
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Член 10
Членот 40 се менува и гласи:
„(1)Кандидатот за административен службеник полага испит за административен 

службеник кој го организира и спроведува Агенцијата.
(2) Испитот за административен службеник се состои од два дела и тоа стручен дел и 

дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
Унија (англиски, француски, германски).

(3) Со стручниот дел, преку одговарање на прашања во вид на компјутерско тестирање, 
се проверуваат познавањата на кандидатот во следниве области:

- уставниот поредок на Република Македонија, 
- системот на локалната самоуправа,
- системот на управно право, управна постапка и управен спор,
-  положбата и други општи прашања за вработените во јавниот сектор, правата од 

работен однос на административните службеници и 
- Кодексот за административни службеници.
(4) Со делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски, германски), преку одговарање на прашања во вид 
на компјутерско тестирање, се проверува познавањето на кандидатот на странски јазик. 

(5) Базата на прашања за стручниот дел ја формира Министерството во соработка со 
Агенцијата, при што најмалку еднаш годишно истата се ревидира.

(6) Базата на прашања од ставот (5) на овој член е јавно достапна на веб страниците на 
Министерството и Агенцијата и содржи најмалку 500 прашања, за кои се посочени 
прописите од кои произлегуваат прашањата.

(7) Базата на прашања за делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) ја обезбедува 
Министерството од катедрите за англиски, француски и германски јазик на филолошките 
факултети на јавните високо-образовни установи во Република Македонија. 

(8) Јавно достапна и објавена на веб страниците на Министерството и Агенцијата е и 
литературата врз основа на која е подготвена и базата на прашања од ставот (7) на овој 
член.

(9) При ревизијата на прашањата од ставот (5) на овој член, Министерството особено ги 
има предвид измените на правните прописи на кои е засновано прашањето, бројот на 
кандидати кои го одговориле, успешноста во одговорите на истите, како и други 
околности кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базата, при што 
одлучува определени прашања да бидат изменети или целосно отстранети.

(10)  Прашањата за испитот за административен службеник, во зависност од тежината, 
се вреднуваат со определен број на бодови, кои се наведени за секое прашање за време на 
полагањето и истите за секој кандидат се бираат по случаен избор од базите на прашања 
од ставовите (5) и (7) на овој член.

(11) По исклучок од ставот (2) на овој член со испитот за административен службеник 
во дипломатијата, царинската и даночната администрација и инспекциските служби, 
државната ревизија и ревизијата на ИПА, како и во ревизорските тела се проверуваат 
познавањата на кандидатот во други области утврдени со посебните закони.

(12) Базите на прашања за испит за административен службеник од ставот (11) на овој 
член ги формира и ревидира институцијата за која се спроведува испитот.

(13) Во рок од три дена од денот на спроведувањето на испитот, согласно со освоените 
бодови од административната селекција и испитот, Комисијата подготвува и ја објавува на 
веб страницата на Агенцијата, ранг-листа со идентификациски кодови на кандидатите.
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(14) Датумот и времето на одржување на следната фаза на селекција се објавуваат 
заедно со ранг-листата од ставот (13) на овој член и истиот не може да биде подоцна од 
десет дена од денот на објавувањето.

(15) Најмногу пет пати повеќе кандидати од бројот на извршители за кои се спроведува 
постапката, а кои биле најдобро рангирани на листата од ставот (13) на овој член, 
преминуваат во следната фаза на селекција.

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

Член 11
Во насловот пред членот 41 зборовите: „и тестови“ се бришат.

Член 12
Во членот 41 став (1) по зборот „службеник“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а 

зборовите: „и тестот на личност“ се бришат. 
Во ставот (2) по зборот „испитот“ запирката и зборовите: „односно на тестот“ се 

бришат.
Во ставот (3) по зборовите: „полагањето на испитот“ запирката и зборовите: „односно 

на тестот“ се бришат, и по зборовите: „полагал испитот“ запирката се заменува со точка, а 
зборовите: „односно тестот.“ се бришат.

Во ставот (4) по зборовите: „30 минути испитот“ запирката и зборовите: „односно 
тестот“ се бришат.

Во ставовите  (13), (14) и (15) зборовите: „и тестови“ се бришат.
Ставовите (16), (17), (18) и (19) се бришат.

Член 13
Членот 42 се менува и гласи:
„(1) Проверката на веродостојност на доказите ја врши Комисијата за селекција за што 

кандидатите се должни да ги донесат на увид во оригинал или заверен препис, сите докази 
наведени во членот 36 ставови (2) и (3) од овој закон, најмалку три часа пред почетокот на 
интервјуто.

(2) За кандидатите кои нема да ги достават доказите согласно со ставот (1) на овој член, 
постапката на селекција завршува.

(3) Кандидатите кои успешно ја поминале проверката на веродостојност на докази 
имаат право да продолжат на интервју.

(4) Интервјуто се спроведува усно и/или писмено.
(5) На интервјуто, преку ситуациони прашања, се проверуваат потребните општи 

работни компетенции за категоријата на која припаѓа работното место, а преку стручни 
прашања или практични задачи, се проверуваат посебните работни компетенции од 
описот на работното место.

(6) При спроведувањето на интервјуто, Комисијата за селекција треба да утврди и дали 
кандидатот го исполнува условот од членот 31 став (1) алинеја 2 од овој закон, и врши 
соодветно бодување.

(7) Во рок од три дена од денот на спроведувањето на интервјуто, согласно со 
освоените бодови од административната селекција, испитот за административен 
службеник и интервјуто, за кандидатите кои освоиле најмалку 60% од максималниот број 
бодови во сите претходни фази на постапката на селекција, Комисијата подготвува 
конечна ранг-листа на кандидатите кои успешно ги поминале фазите на постапката за 
селекција и истата ја објавува на веб страницата на Агенцијата.“.
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Член 14
Насловот на членот 43 и членот 43 се бришат.

Член 15
Во членот 48 став (4) по зборовите: „веб страна на институцијата“ запирката се брише и 

се додаваат зборовите: „и на Агенцијата“.
Во ставот (5) алинејата 2 се менува и гласи: 
„- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во 

рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас.“.

Член 16
Членот 50 се менува и гласи:
„(1) Секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува 

секретар, формира Комисија за селекција за унапредување.
 (2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од:
- раководителот на организационата единица во која се пополнува работно место преку 

постапка за унапредување, кој е претседател на Комисијата и негов заменик од редот на 
раководните административни службеници од институцијата,

- раководителот на организационата единица за управување со човечки ресурси или 
административниот службеник кој ги врши работите кои се однесуваат на управување со 
човечки ресурси ако нема организациона единица во институцијата која вработува, кој е 
член и негов заменик од редот на раководните административни службеници од 
институцијата и 

- административен службеник од Секторот за селекција на кандидати за вработување во 
Агенцијата, кој е член и негов заменик.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член во институцијата во која организационата 
единица во која се пополнува работно место преку постапка за унапредување нема 
раководител, претседател на комисијата е раководен административен службеник 
назначен од секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се 
назначува секретар.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член во институцијата во која организационата 
единица за управување со човечки ресурси нема раководител или административен 
службеник кој ги врши работите кои се однесуваат на управување со човечки ресурси и 
вториот член на Комисијата е административен службеник од Секторот за селекција на 
кандидати за вработување во Агенцијата.

(5) По исклучок од ставот (2) на овој член, Комисијата за унапредување на раководен 
административен службеник е составена од  раководен административен службеник од 
институцијата, раководителот на организационата единица за управување со човечки 
ресурси или административниот службеник кој ги врши работите кои се однесуваат на 
управување со човечки ресурси ако нема организациона единица во институцијата која 
вработува и раководен административен службеник од Секторот за селекција на 
кандидати за вработување во Агенцијата и нивни заменици.

(6) Членовите на Комисијата кои се од редот на административните службеници од 
Секторот за селекција на кандидати за вработување во Агенцијата не можат да бидат од 
редот на членовите на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на 
административните службеници во втор степен.”.

Член 17
Насловот пред членот 68 и членот 68 се бришат.
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Член 18
Во насловот пред членот 69 зборовите: „и надгледување на екстерното проверување“ се 

бришат. 

Член 19
Во членот 69 став (2) се брише.
Во ставот (3), кој станува став (2), зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со 

зборовите: „ставот (1)“.

Член 20
Во членот 73 став (1) точката 24) се брише.
Точката 25) станува точка 24).
Точката 26) се брише.
Точките 27), 28), 29) и 30) стануваат точки 25), 26), 27) и 28). 

Член 21
Во членот 74 став (4) запирката по зборот „неуредност“ се заменува со сврзникот „и“, а 

зборовите: „и намалувањето на плата заради слаб ефект“ се бришат.

Член 22
Во членот 77 став (2) зборовите: „точки 23) и 24)“ се заменуваат со зборовите: „точка 

23)“.
Ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Ставот (5) се брише.

Член 23
По членот 94 се додава нов наслов и нов член 94-а, кои гласат:

„Надоместок за успешност во работењето

Член 94-а
(1) На административниот службеник кој е оценет со годишна оценка „А“, му се 

доделува надоместок за успешност во работењето во висина на платата примена во 
последниот месец од годината за која се вршело оценувањето, доколку во буџетот на 
институцијата се обезбедени средства за таа намена.

(2) За надоместокот од ставот (1) на овој член одлучува секретарот, односно 
раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, врз основа на 
предлог на непосредниот раководител.“.

Член 24
Во член 98 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) На административниот службеник му престанува работниот однос доколку биде 

оценет со оцена „Д“ два пати последователно или најмалку три пати во последните пет 
години.“.

Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (7), (8) и (9).
Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (7)“.
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Член 25
Во членот 101 став (1) во алинејата 1 зборовите:  „и тестовите“ се бришат.
Во алинејата 5 зборовите: „и тестови“ се бришат.
Алинејата 6 се брише.
Ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на раководното лице на институцијата, ако не назначи секретар од редот на раководните 
административни службеници, спротивно на членот 23 ставови (6), (7) и (8) од овој закон 
во рок од два месеца од денот на неговото именување на функција.“.

Во ставот (5) по зборот „испитот“ запирката и зборовите: „односно тестот“ се бришат.

Член 26
Одредбите од членовите 4, 5, 6 и 7 од овој закон, со кои се менуваат одредби од 

членовите 24 став (2) точката г), 25 став (2) точката г), 26 став (2) точката г) и 36 став (1) 
алинејата 4 и став (2) од Законот за административни службеници, а кои се однесуваат на 
познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 
француски, германски), ќе започнат да се применуваат шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Административните службеници кои засновале работен однос од денот на влегувањето 
во сила на овој закон до започнување на примената на одредбите од ставот (1) на овој 
член, се должни да го положат делот од испитот за административен службеник со кој се 
проверува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 
(англиски, француски, германски) во рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон.

Кандидатите за административни службеници и административните службеници од 
ставот (2) на овој член кои се стекнале со меѓународно признат сертификат или 
меѓународно употребувано уверение стекнат до денот на влегувањето во сила на овој 
закон нема да полагаат дел од стручниот испит за проверка на знаење на еден од трите 
најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) до 
истекот на важноста на стекнатото увeрeние. 

На административните службеници кои нема да го положат делот од испитот за 
административен службеник во рокот утврден во ставот (2) на овој член ќе им престане 
работниот однос.

Член 27
Започнатите постапки за вработување и унапредување на административни 

службеници до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според Законот за 
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број  27/14, 
199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16).

Член 28
Институциите од членот 3 од Законот за административни службеници  („Службен 

весник на Република Македонија“ број  27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), актите 
за систематизација на работните места ќе ги усогласат со одредбите од овој закон во рок 
од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Заради обезбедување на потребните човечки ресурси за реализирање на процесот на 
спроведувањето на Рамковниот договор, административните службеници кои засновале 
работен однос во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор заради вршење 
на административни работи, согласно со потребите на институциите од членот 3 на овој 
закон, можат да бидат распределени во нив како државни службеници, односно друг вид 
на службеници утврден со посебен закон или јавни службеници. 
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Член 29
По завршување на оценувањето на административните службеници за 2016 и 2017 

година нема да се донесува решение за реализирање на мерките за одличен и слаб учинок 
согласно со членот 68 став (6) од Законот за административни службеници („Службен 
весник на Република Македонија” број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16).

По завршување на оценувањето на административните службеници за 2016 и 2017 
година нема да се донесува решение за надоместокот за успешност во работењето 
согласно со членот 23 од овој закон со кој се додава нов член 94-а и решение за престанок 
на вработувањето согласно со членот 24 од овој закон, со кој во членот 98 се додава нов 
став (6).

Член 30
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”. 


