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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 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во 

јавниот сектор, 

што  Собранието на  Република Македонија го  донесе  на  седницата одржана на  24 

октомври 2018 година. 

 
Бр. 08-6111/1 Претседател 

24 октомври 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 ВРАБОТЕНИТЕ 

ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 
Член 1 

Во  Законот  за  вработените  во  јавниот  сектор  („Службен  весник  на  Република 

Македонија“ број 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), во членот 17 ставот (4) се менува и гласи: 

„(4) Институциите ги донесуваат актите од ставот (3) на овој член по спроведена 

функционална анализа, базирана на докази. Во институцијата во која заради процесот на 

интегрирање на Република Македонија во Европската Унија, односно заради преземени 

обврски од EУ проекти има потреба од систематизирање на повеќе работни места отколку 

што е утврдено во ставот (5) на овој член, бројот на систематизирани работни места се 

утврдува согласно со функционалната анализа, одобрена од Министерството за 

информатичко општество и администрација и од органот надлежен за буџет.“. 
 
 

 

Членот 20-б се менува и гласи: 

Член 2 

„(1) Функционерот кој раководи со институцијата е должен, најдоцна до 1 септември 

во  тековната година,   да изготви  предлог план, кој заедно со предлог на буџетското 

барање го доставува на согласност до органот надлежен за буџетот на институцијата, 

односно до: 

- Министерството за финансии, за институциите буџетски корисници од прва линија 

кои  се  финансираат од  Буџетот  на  Република Македонија и  за  јавните претпријатија 

основани од Република Македонија, 
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- надлежното министерство, за институциите кои вршат дејности од областа на 

образованието и науката, здравството, културата, социјалната заштита и заштитата на 

детето, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, 

- советот на општината за единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија 

и установи основани од единиците на локалната самоуправа и 

- друг орган доколку е утврден со закон. 

(2) Органите надлежни за буџетот на институцијата се должни да дадат согласност, 

односно да дадат забелешки во однос на предлог планот најдоцна во рок од еден месец од 

приемот на предлог планот. 

(3) Функционерот кој раководи со институцијата е должен да постапи по забелешките 

дадени од органот надлежен за буџетот, односно да го усогласи предлог планот. 

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

функционерот на институцијата е должен веднаш, а најдоцна во рок од еден месец од 

добивање на согласноста, односно по усогласувањето на предлог планот да го донесе 

планот  и  истиот  да  го  достави  на  мислење  до  Министерството  за  информатичко 

општество и администрација. 

(5) По исклучок  од  ставот  (1)  на овој член,  функционерот на институцијата за која 

нема орган кој дава согласност на буџетот, годишниот план го донесува и го доставува на 

мислење до Министерството за информатичко општество и администрација, најдоцна до 1 

септември. 

(6) По исклучок од ставот (4) на овој член, доколку се работи за орган на државна 

управа, функционерот е должен веднаш по усогласувањето на предлог планот со органот 

надлежен за буџетот, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на добивање на согласноста, 

односно по усогласувањето на предлог планот да побара согласност од Секретаријатот за 

спроведување на Рамковниот договор, за што истиот е должен да му одговори во рок од 

15 дена, односно да даде согласност, доколку распределбата на планираните нови 

вработувања по припадност на заедница е направена согласно со членот 20-а став (6) од 

овој закон или да даде забелешки во однос на планот. 

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, функционерот е должен веднаш, а најдоцна 

до 1 ноември да го достави усогласениот план на мислење до Министерството за 

информатичко општество и администрација дали годишниот план е изработен во 

согласност со Методологијата. 

(8) Министерството за информатичко општество и администрација е должно во рок од 

еден месец да постапи по барањата од ставовите (4), (5) и (7) на овој член и да даде 

мислење, при што доколку биде утврдено дека планот не е усогласен со мислењето на 

органот надлежен за буџетот и/или доколку распределбата на планираните нови 

вработувања по припадност на заедница не е направена согласно со членот 20-а став (6) од 

овој закон, мислењето ќе биде негативно и на институцијата ќе ѝ даде дополнителен рок 

15 дена од денот на добиеното мислење да достави усогласен план. 

(9) Доколку и по истекот на рокот од ставот (8) на овој член функционерот на 

институцијата до Министерството за информатичко општество и администрација не 

достави усогласен план и не добие позитивно мислење, институцијата нема да може да 

спроведува постапки за нови вработувања. 

(10) Доколку органот надлежен за буџетот на институцијата или Секретаријатот за 

спроведување на Рамковниот договор или Министерството за информатичко општество и 

администрација не постапат по барањето за согласност во роковите утврдени во ставовите 

(2), (6) и (8) на овој член, ќе се смета дека согласноста е дадена. 

(11) Планот за кој е добиено позитивно мислење од Министерството за информатичко 

општество и администрација може да се менува во текот на годината за која се однесува 

само по претходно добиена согласност од надлежните органи за давање на согласност. 
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(12) Министерството за информатичко општество и администрација е должно заклучно 

со 31 декември во тековната година да ги достави позитивните мислења за плановите на 
институциите за следната година до органите надлежни за буџетот на институциите и до 
Агенцијата за администрација, а за органите на државната управа и до Секретаријатот за 
спроведување на Рамковниот договор.“. 

 
Преодни одредби 

 
Член 3 

(1) Во институцијата во која до денот на влегувањето во сила на овој закон не бил 
донесен план за вработување за 2019 година согласно со членот 20-б од Законот за 
вработените во јавниот сектор   („Службен   весник   на   Република   Македонија“   број 
27/14, 199/14, 27/16  и  35/18), функционерот кој раководи со институцијата е  должен  да 
изготви  предлог план  и  во  рок  од 15 дена  од  денот  на  усвојување  на  буџетот  на 
институцијата   за   2019  година да го  достави на согласност до органот надлежен за 
буџетот на институцијата, односно до: 

- Министерството за финансии, за институциите буџетски корисници од прва линија 
кои се финансираат од Буџетот на Република Македонија и за јавните претпријатија 
основани од Република Македонија, 

- надлежното министерство, за институциите кои вршат дејности од областа на 
образованието и науката, здравството, културата, социјалната заштита и заштитата на 
детето, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, 

- советот на општината за единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија 
и установи основани од единиците на локалната самоуправа и 

- друг орган доколку е утврден со закон. 

(2) Органите надлежни за буџетот на институцијата се должни да дадат согласност, 
односно да дадат забелешки во однос на предлог планот најдоцна во рок од 15 дена од 
приемот на предлог планот. 

(3) Функционерот кој раководи со институцијата е должен да постапи по забелешките 
дадени од органот надлежен за буџетот, односно да го усогласи предлог планот. 

(4) По добивањето на согласноста, односно по усогласувањето на предлог планот, 
функционерот на институцијата е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена од 
добивање на согласноста, односно по усогласувањето на предлог планот да го донесе 
планот  и  истиот  да  го  достави  на  мислење  до  Министерството  за  информатичко 
општество и администрација. 

(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, функционерот на институцијата за која нема 
орган кој дава согласност на буџетот, годишниот план го донесува и го доставува на 
мислење до Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 15 
дена од денот на усвојување на буџетот на институцијата за 2019 година. 

(6) По исклучок од ставот (4) на овој член, доколку се работи за орган на државна 
управа, функционерот е должен веднаш по усогласувањето на предлог планот со органот 
надлежен за буџетот, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на добивање на согласноста, 
односно по усогласувањето на предлог планот да побара согласност од Секретаријатот за 
спроведување на Рамковниот договор, за што истиот е должен да му одговори во рок од 
15 дена, односно да даде согласност доколку распределбата на планираните нови 
вработувања по припадност на заедница е направена согласно со членот 20-а став (6) од 
овој закон или да даде забелешки во однос на планот. 

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, функционерот е должен веднаш, а најдоцна 
до 1 март да го достави усогласениот план на мислење до Министерството за 
информатичко општество и администрација дали годишниот план е изработен во 
согласност со Методологијата. 
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(8) Министерството за информатичко општество и администрација е должно во рок од 

еден месец да постапи по барањата од ставовите (4), (5) и (7) на овој член и да даде 

мислење, при што доколку биде утврдено дека планот не е усогласен со мислењето на 

органот надлежен за буџетот и/или доколку распределбата на планираните нови 

вработувања по припадност на заедница не е направена согласно со членот 20-а став (6) од 

овој закон, мислењето ќе биде негативно и на институцијата ќе ѝ даде дополнителен рок 

15 дена од денот на добиеното мислење да достави усогласен план. 

(9) Доколку и по истекот на рокот од ставот (8) на овој член функционерот на 

институцијата до Министерството за информатичко општество и администрација не 

достави усогласен план и не добие позитивно мислење, институцијата нема да може да 

спроведува постапки за нови вработувања. 

(10) Доколку органот надлежен за буџетот на институцијата или Секретаријатот за 

спроведување на Рамковниот договор не постапат по барањето за согласност во роковите 

утврдени во ставовите (2) и (6) на овој член, ќе се смета дека согласноста е дадена. 

(11) Планот за кој е добиено позитивно мислење од Министерството за информатичко 

општество и администрација може да се менува во текот на годината за која се однесува 

само по претходно добиена согласност од надлежните органи за давање на согласност. 

(12) Министерството за информатичко општество и администрација е должно заклучно 

со 1 мај 2019 година да ги достави позитивните мислења за плановите на институциите за 

2019 година до органите надлежни за буџетот на институциите и до Агенцијата за 

администрација, а за органите на државната управа и до Секретаријатот за спроведување 

на Рамковниот договор. 

 
Член 4 

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

Македонија“. 


