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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 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 20
февруари 2014 година.

Бр. 07- 1092/1 Претседател
20 февруари 2014 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

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

бр.46/06, 107/08 и 26/13),   во членот 1 став (1) алинеја 6 зборовите: „дипломатско-
конзуларните службеници“ се заменуваат со зборот „дипломатите“.

Член 2
Во членот 2 точката 5 се менува и гласи:
“„Дипломат“  е  вработен  во Министерството  кој  има  статус  на  административен

службеник и кој согласно со овој закон е овластен да врши стручни работи од надлежност на
Министерството.“

Точката 6 се брише.

Член 3
Членот 14 се менува и гласи:

„Државниот секретар го назначува министерот од редот на раководните дипломати од
категорија Б, со најмалку дипломатско звање министер советник.

Државниот секретар за својата работа одговара непосредно пред министерот.
Мандатот на државниот секретар завршува со мандатот на функционерот кој го

назначил и по истекот на мандатот, истиот се распоредува на работно место на исто ниво
со нивото на  работно место на кое работел пред да биде назначен за државен секретар.
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На  државниот  секретар  му  се  утврдува  дипломатско  звање  амбасадор  во
Министерството.“

Член 4
Во членот 19 став 3 точка 6 зборовите: „алинеите 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите:

„точките 1, 2 и 3“.

Член 5
Во членот 21 зборовите: „дипломатско-конзуларните службеници“ се заменуваат со

зборот „дипломатите“.

Член 6
Во членот 45 став 1 алинеја 2 сврзникот „или“ се заменува со точка и запирка.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот „или“ и  се додава нова алинеја 4, која

гласи:
„ - поради заминување на друга должност.“

Член 7
Во членот 48-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Амбасадорот за својата работа се оценува ако ја извршува функцијата амбасадор

подолго од шест месеци во истото претставништво во годината за која се оценува.“
Ставовите 2,3,4 и 5 стануваат ставови 3,4,5 и 6.

Член 8
Во членот 55-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Генералниот  конзул  за  својата  работа  се  оценува  ако  ја  извршува  функцијата

генерален конзул подолго од шест месеци во истото претставништво во годината за која се
оценува.“

Ставовите 2,3,4 и 5 стануваат ставови 3,4,5 и 6.

Член 9
Членот 63 се менува и гласи:

„Вработените во Mинистерството имаат статус на административни службеници или
помошно-технички лица.

Административните службеници од ставот (1) на овој член може да бидат:
- дипломати кои вршат стручни работи од надлежност на Министерството или
- помошно-стручни службеници кои вршат помошно-стручни работи во функција на

извршување на надлежностите на Министерството определени со овој закон.
Помошно-технички  лица  се  вработени  во  Министерството  кои  вршат  работи  на

одржување, превоз и други помошни и технички работи со кои се овозможува непречено
функционирање на Министерството.

Дипломатите правата и обврските од работен однос ги остваруваат согласно овој закон. За
прашања од работниот однос кои не се уредени со овој закон, за дипломатите се
применуваат Законот за административните службеници, Законот за вработените во
јавниот сектор и општите прописи за работни односи.

Помошно-стручните службеници правата и обврските од работен однос ги остваруваат
согласно Законот за административни службеници.

Помошно - техничките лица правата и обврските од работен однос ги остваруваат
согласно Законот за вработените во јавен сектор и општите прописи за работни односи.“

2 од 15

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 39 од 25.02.2014 година

Член 10
Насловот на членот 63-a и членот 63-а се менуваат и гласат:

„Услови за вработување во Министерството

Член 63-а
Во Министерството како дипломат и како помошно - стручен службеник може да се

вработи лице кое ги исполнува потребните општи и посебни услови.
Општи услови се:
1) да  е државјанин на Република Македонија;
2) активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо;
3) да е полнолетен;
4) да има општа здравствена способност за работното место и
5) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на

професија, дејност или должност.
Посебни услови за вработување се:

1) да има високо образование за дипломат, односно вишо или средно образование за
помошно-стручен службеник;

2) да не е член на орган на политичка партија на републичко ниво;
3) да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место;
4) да има соодветно работно искуство потребно за работното место;
5) да поседува соодветни општи работни компетенции потребни за работното место

пропишани со рамката на општи компетенции;
6) да поседува соодветни посебни работни компетенции потребни за работното место и
7) да има соодветен безбедносен сертификат.
Во Министерството како помошно-техничко лице може да се вработи лице кое ги

исполнува потребните општи и посебни услови.
Општи услови се:
1) да  е државјанин на Република Македонија;
2) активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо;
3) да е полнолетен;
4) да има општа здравствена способност за работното место и
5) со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на

професија, дејност или должност.
Посебни услови за вработување се:
1) да има средно или основно образование;
2) соодветно работно искуство во струката и
3) да има соодветен безбедносен сертификат.
Покрај  општите  и  посебните  услови  за  пополнување  на  работно  место  во

Министерството,  како дополнителен услов Министерството може да утврди и:
1)  статус  на  дете  без  родители,  без  родителска  грижа,  кое  до  својата

осумнаесетгодишна  возраст имало ваков статус, согласно со  закон и
2) статус на корисник на државна стипендија, согласно со  закон.“

Член 11
Насловот на членот 63-б и членот 63 - б се менуваат и гласат:

„Постапка за вработување во Министерството

Член 63-б
Пополнувањето  на  работните  места  на  административните  службеници  во

Министерството се врши согласно со постапката за вработување уредена со Законот за
административните службеници.
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Базата  на  прашања  за  стручниот  дел  од  испитот  за  дипломат  ја  формира
Министерството за надворешни работи во соработка со Агенцијата, при што најмалку
еднаш годишно, истата се ревидира.“

Член 12
Насловот на членот 63-в и членот 63-в се менуваат и гласат:

„Приправник, приправнички стаж и приправнички испит

Член 63-в
Лице кое за првпат се вработува како дипломат и нема претходно работно искуство се

вработува како приправник.
Како работно искуство, во смисла на овој закон се смета искуството стекнато во

областа  на  надворешните  работи,  меѓународното  право,  меѓународните  односи,
вклучително и меѓународните економски односи.

Како работно искуство од ставот 2 на овој член може да се смета и искуството
потребно за извршување на работата на работното место за кое е објавен огласот.

Приправничкиот стаж за дипломатите трае една година. За време на приправничкиот
стаж, приправникот се оспособува за самостојно вршење на работните задачи согласно со
Планот за обука на приправници кој го донесува министерот.

За  време  на  приправничкиот  стаж  на  приправникот  му  се  исплатува 80%  од
компонентата на платата за работното место.

По истекот на девет месеци од приправничкиот стаж и исполнување на Планот за обука на
приправници, приправникот во рок од три месеци полага приправнички испит.

За положениот приправнички испит на приправникот му се издава уверение за положен
приправнички  испит  со  што  му  завршува  приправничкиот  стаж  и  со  решение  на
министерот приправникот се распоредува на работното место и започнува исплатата на
целиот износ на компонентата на платата за тоа работно место.

Доколку приправникот не го положи приправничкиот испит му престанува работниот
однос во Министерството.

Формата и содржината на образецот на уверението од ставот 7 на овој член ги
пропишува министерот.“

Член 13
Пред членот 63-г се додава наслов кој гласи: “Дипломатски испит“.

Членот 63-г се менува и гласи:

“Член 63-г
Вработениот во Министерството кој има статус на приправник   е должен да полага

дипломатски испит најрано во рок од шест месеци од денот на завршувањето на
приправничкиот стаж, а најдоцна во рок од 12 месеци.

За положениот дипломатски испит на вработениот му се издава уверение и се стекнува со
дипломатско звање аташе.

Вработениот од ставот 1 на овој член има право дипломатскиот испит кој не го
положил во рокот од ставот 1 на овој член да го полага по втор пат во рок од три месеци од
првото полагање. Доколку вработениот и по втор пат не го положи дипломатскиот испит
му престанува работниот однос во Министерството.

Програмата за полагање на дипломатскиот испит ја донесува министерот.
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Формата и содржината на образецот на уверението од ставот 2 на овој член ги
пропишува министерот.“

Член 14
Насловот на членот 63-д и членот 63-д се менуваат и гласат:

„Структура на работните места во Министерството

Член 63-д
Административните службеници во Министерството можат да бидат распоредени на

работно место во една од следниве категории:
- категорија А секретар - дипломат,
- категорија Б раководни работни места на дипломати,
- кaтегорија В стручни работни места на дипломати и
- категорија Г работни места на помошно-стручни службеници.
Во рамките на категоријата А, се утврдува нивото А1 државен секретар.“

Член 15
Насловот на членот 63-ѓ и членот 63-ѓ се менуваат и гласат:

„Нивоа од Категорија Б

Член 63-ѓ
Во рамките на категоријата Б, се утврдуваат следниве нивоa на раководни работни

места на дипломати:
- ниво Б1: директор,
- ниво Б2: помошник директор и
- ниво Б3: началник на одделение.
Дипломатите од категоријата Б раководат со следните организациони облици:
- директорот раководи со директорат, академија и институт и за својата работа одговара пред

министерот и државниот секретар,
- помошник  директорот  раководи  со  сектор  и  за  својата  работа  одговара  пред

директорот и
- началникот на одделение раководи со одделение и за својата работа одговара пред

помошник директорот.
На нивоа Б1 и Б2 може да се распореди дипломат кој има најмалку дипломатско звање

министер советник.
На ниво Б3 може да се распореди дипломат кој има најмалку дипломатско звање

советник.
Раководните дипломати од категоријата Б, покрај општите, треба да ги исполнуваат и

следниве посебни услови за работното место:
- да не е член на орган на политичка партија на републичко ниво,
- да има соодветен безбедносен сертификат,
- да поседува општи работни компетенции од категоријата Б, согласно Рамката на

општи работни компетенции,
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, преку

поседување на потврда,
- да  поседува ниво  на  квалификации  VI  А  според  Македонската  рамка  на

квалификации или најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
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- за нивоата Б1 и Б2 - познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската  унија (англиски,  француски,  германски),  преку  поседување  на  еден  од
меѓународно признатите сертификати или уверенија: ИЕЛТС со 5-6 бода, 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, издаден од официјален европски тестатор, член на здружението
ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR) или

- за нивото Б3 - познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската
унија (англиски, француски, германски), преку поседување на еден од меѓународно
признатите сертификати или уверенија: 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, издаден од
официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1
(B1) нивото на ЦЕФР (CEFR),

- потврда за положен испит за административно управување и
- други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни

места.“

Член 16
Насловот на членот 63-е и членот 63-е се менуваат и гласат:

„Нивоа од Категорија В

Член 63-е
„Во рамките на категоријата В, се утврдуваат следниве нивоa на стручни работни места на

дипломати:
- ниво В1 специјален советник,
- ниво В2 виш советник,
- ниво В3 самостоен соработник,
- ниво В4 стручен соработник и
- ниво В5 соработник.
На ниво В1 може да се распореди дипломат кој има најмалку дипломатско звање

министер советник и кој одговара за својата работа пред министерот или државниот
секретар.

На ниво В2 може да се распореди   дипломат кој има најмалку дипломатско звање
советник, кој одговара за својата работа пред  директорот.

На ниво В3 може да се распореди дипломат кој има дипломатско звање советник или
прв секретар, кој одговара за својата работа пред началник на одделение.

На ниво В4  може да се распореди  дипломат кој има дипломатско звање прв секретар,
втор секретар или трет секретар, кој одговара за својата работа пред    началник на
одделение.

На ниво В5 може да се распореди  дипломат кој има дипломатско звање втор секретар, трет
секретар или аташе, кој одговара за својата работа пред  началник на одделение.

Стручните дипломати од категоријата В, покрај општите, треба да ги исполнуваат и
следниве посебни услови за работното место:

- да не е член на орган на политичка партија на републичко ниво,
- да има соодветен безбедносен сертификат,
- да поседува општи работни компетенции од категоријата В, согласно Рамката на

општи работни компетенции,
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- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, преку
поседување на потврда,

- за нивоата В1, В2 и В3 да поседува  ниво на квалификации VI А според Македонската
рамка на квалификации или најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1
степен,

- за нивоата В4 и В5 да поседува   ниво на квалификации VI Б според Македонската
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1
степен,

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски,
француски,  германски),  преку  поседување  на  еден  од  меѓународно  признатите
сертификати или уверенија: 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, издаден од официјален
европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото
на ЦЕФР (CEFR) и

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни
места.“

Член 17
Насловот на членот 64 и членот 64 се менуваат и гласат:

„Нивоа од Категорија Г

Член 64
Во рамките на категоријата Г се утврдуваат следниве нивоa на работни места на

помошно-стручни службеници:
- ниво Г1 самостоен референт,
- ниво Г2 виш референт,
- ниво Г3 референт и
- ниво Г4 помлад референт.
Посебните услови за   помошно-стручните службеници   од ставот 1 на овој член се

утврдени во член 63-а од овој закон и Законот за административните службеници.“

Член 18
Во членот 64-г ставот 1 се менува и гласи:
„Лице кое се вработува во Министерството со претходно работно искуство во нивото

Б3 полага советнички испит најдоцна шест месеци од денот на вработувањето и се
стекнува со дипломатско звање советник по успешно положен советнички испит. Доколку
не го положи советничкиот испит во утврдениот рок, му престанува работниот однос во
Министерството.“

Ставот (4) се брише.
Ставот (5) станува став (4).

Член 19
Во членот 64-е став 1 точка г) сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
Во точката д) точката се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова точка ѓ), која

гласи:
„ѓ) се стекне со признание „најдобар дипломат на годината“ или „најдобар млад

дипломат на годината,“.
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Член 20
Во членовите 64-з став 2 и 64-ѕ   ставови 3 и 5 зборовите: „Државната комисија за

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се
заменуваат со зборовите: „Агенцијата за администрација“.

Член 21
Во членот 65 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат:
„Платата на помошно - стручните службеници се утврдува согласно Законот за

административни службеници.
Платата на помошно - техничките лица се утврдува согласно Законот за работните

односи.“

Член 22
Во членот 66 став 4 точката ѓ) се менува и гласи:
“ѓ) поминале најмалку 24 месеци од денот на завршувањето на претходниот мандат.“
Ставот 5 се менува и гласи:
„Постапката за спроведување на изборот ја води комисија формирана од министерот,

со која раководи државниот секретар. Комисијата во рок од 30  дена од денот на
завршувањето на конкурсот доставува до министерот предлог со најмногу пет кандидати
пријавени на конкурсот.“

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:
„Во рок од 30 дена од денот на доставувањето на предлогот од ставот 5 на овој член,

министерот    донесува  одлука  за  избор  на  дипломат  за  упатување  на  работа  во
дипломатско-конзуларното претставништво или одлука за неизвршување на избор.

Ако министерот донесе одлука за неизвршување на избор, во наредните три месеци од
денот на донесување на одлуката, не може повторно да се објави интерен конкурс за
истото дипломатско-конзуларно претставништво.“

Ставот 6 кој станува став 8 се менува и гласи:
„Врз основа на извршениот избор, министерот донесува решение за упатување на

дипломатот во дипломатско - конзуларното претставништво.“
По ставот 7 кој станува став 9 се додаваат два нови става 10 и 11, кои гласат:
„Дипломатот или помошно - стручниот службеник има обврска по завршување на

мандатот да се врати на работа во Министерството и да помине на работа најмалку 24
месеци од денот на враќањето.

Доколку дипломатот или помошно - стручниот службеник поднесе барање за престанок на
работниот однос за времетраење на мандатот или во периодот предвиден во став 10 на овој
член, има обврска да врати шест бруто девизни плати, исплатени во последните шест месеци
пред завршување на мандатот.“

Член 23
Во насловот на членот 66-д зборовите: „административно-технички работник“ се

заменуваат со зборовите: „помошно-стручен службеник“.
Во ставот 1 се менува и гласи:
„На работно место од категорија Г во дипломатско - конзуларно претставништво може да

биде упатен помошно - стручен службеник вработен во Министерството.“
Во ставовите 3 и 4 зборот „работник“ се заменува со зборот „службеник“.
Во ставот 3 после точката г) зборот “и“ се заменува со запирка, по точката д) се

додаваат зборовите “и ѓ)“.
Во  ставот 6  зборовите: „административно-технички  работник“  се  заменуваат  со

зборовите: „помошно-стручен службеник.“
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Член 24
Во членот 66-ѓ став 4 зборот „работник“ се заменува со зборот „службеник“, а

зборовите: „административно-техничко  работно  место“  се  заменуваат  со  зборовите:
„помошно-стручно работно место“.

Член 25
Во членовите 66-е ставови 1 и 2, 66-ж ставови 1 и 3, 67 став 4 и 67-б ставови 1 и 2

зборовите: „административно - технички  работник“  се  заменуваат  со  зборовите:
“помошно - стручен службеник.“

Член 26
Во членот 67-в се додаваат пет нови ставови 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:
„Меѓусебните права и обврски на Министерството и дипломатот кој е упатен на

специјализација и обука за потребите на Министерството, се уредуваат со писмен договор во
кој се утврдува точниот датум до кој дипломатот не може да бара престанок на
работниот однос, како и неговата материјална одговорност сразмерна на средствата
потрошени за реализација на обуката, доколку по негова вина или на негово барање му
престане работниот однос пред утврдениот датум.

За времетраењето на специјализацијата и обуката на која дипломатот е упатен за
потребите на Министерството, има право да му биде исплатена плата, но не подолго од една
година од денот на упатувањето.

Дипломатот  или  помошно-стручниот  службеник,  кој  е  упатен  на  работа  во
дипломатско-конзуларно  претставништво  на  Република  Македонија  во  странство,
вклучително и шефот на претставништвото, за времетраењето на мандатот не може да
студира на додипломски, последипломски и докторски студии.

Член на потесно семејство кој е во придружба на лицето од ставот 5 на овој член, за
времетраење на мандатот не смее да користи стипендија од и во државата на приемот.

Прекршувањето на одредбите од ставовите 5 и 6 на овој член, претставува повреда на
работната должност и повлекува дисциплинска одговорност за која може да се изрече
дисциплинска мерка престанок на работниот однос во Министерството.“

Член 27
Во членот 68 став 6 зборовите: „ставовите 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „став 1“.

Член 28
Во членот 70-а зборовите: „административно - технички работник“ се заменуваат со

зборовите: „ помошно - стручен службеник“.

Член 29
Во членот 71 ставот 3 се менува и гласи:
„Наградите, благодарниците и признанијата се израз на признание што се доделуваат на

лица и институции за работи и дела што заслужуваат општо признание од аспект на
надворешно - политичките приоритети и интереси на Република Македонија.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Начинот на  доделување на наградите, благодарниците и признанијата се утврдува со акт

на министерот.“

Член 30
По членот 71 се додаваат девет нови наслови и девет нови члена 71-а, 71-б, 71-в, 71-г, 71-

д, 71-ѓ, 71-е, 71-ж и 71-з, кои гласат:
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„Лица на кои може да им се доделат награди,
признанија и благодарници

Член 71-а
Награди, признанија и благодарници може да им бидат доделени на сегашни и

поранешни вработени во Министерството, на поединци граѓани на Република Македонија, на
правни  лица,  државни  органи,  установи,  владини  и  невладини  организации,  на
странски државници и дипломати, на странски физички и правни лица, меѓународни
организации и други асоцијации.

Доделување и врачување на наградите,
благодарниците и признанијата

Член 71-б
Наградите,  признанијата  и  благодарниците  ги  доделува  министерот.  Наградите,

признанијата и благодарниците ги врачува министерот или од него овластено лице.
Доделените  награди,  признанија  и  благодарници  по  правило  се  врачуваат  при

одбележување на значајни датуми и настани од историјата на Република Македонија или на
значајни датуми и настани од историјата на дипломатијата.

Парични награди

Член 71-в
Парична награда може да се додели на вработен во Министерството кој:
- со долгогодишна работа придонел за подобрување на угледот на дипломатската

служба,
- во подолг период придонесува за порационално, поефикасно и поквалитетно работење на

Министерството и поефикасно постапување при постигнување на работните цели,
- заради вонредно залагање при извршување на некоја конкретна вонредна работна

задача, постигнал исклучителни резултати и
- има зголемен обем на работа, надвор од планираните работи и задачи во подолг

период кои успешно ги извршил.

Иницијатива и предлог  за доделување на награди

Член 71-г
Врз основа на иницијатива поднесена од дипломат на раководно работно место во

Министерството  или  по иницијатива  на  шеф  на  дипломатско - конзуларно
претставништво за доделување на награди, државниот секретар доставува предлог до
министерот.

Иницијативата содржи конкретни и детални податоци за основот за доделување на
наградата, за типот на наградата,   како и предлог за висината на паричната награда ако
таква се предлага.

Висина на паричната награда

Член 71-д
Паричната награда во Министерството може да се додели како:
- износ до една месечна плата која вработениот ја примил во последниот месец пред

доделувањето на наградата или

10 од 15

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 39 од 25.02.2014 година

- зголемување на платата во износ од 20% во  траење од три месеци.
Паричната награда во претставништво може да се додели како:
- износ до една месечна плата, која вработениот ја примил во последниот месец пред

упатувањето на мандат или
- како зголемување на платата која дипломатот, односно вработен ја примил во

последниот месец пред упатувањето на мандат во износ од 20% во  траење од три месеци.
За видот и висината на паричната награда со решение одлучува министерот за

надворешни работи.

Признанија и благодарници

Член 71-ѓ
Министерот  може  да  додели  признание  и  благодарница на  вработен  во

Министерството  за  активна  дипломатска  работа,  долгогодишна  работа,  постигнати
резултати во кариерата и подобрување на угледот на службата или на државата.

Предлог за доделување на награди во рамките на Министерството до министерот
поднесува државниот секретар по сопствена иницијатива, врз основа на иницијатива
поднесена  од  дипломат  на  раководно  работно  место  во  Министерството  или  по
иницијатива на шеф на дипломатско - конзуларно претставништво.

Министерот доделува признанија на вработени во Министерството кои даваат активен
придонес и покажуваат посебен успех и ангажман во работата, како и за повеќегодишна
работа, ангажман и постигнати резултати во определена област и за подобрување на
угледот на службата или на државата.

Министерот ги доделува следниве признанија:
- млад дипломат на годината,
- дипломат на годината,
- признание за долгогодишен ангажман,
- признание за активен ангажман и
- други признанија.
Благодарница  се  доделува  на  вработен  во  Министерството  по  повод  негово

пензионирање и заради негов долгогодишен придонес и активната работа во неговата
кариера.

Благодарница може да се додели на дипломат во Министерството заради неговиот
активен придонес и ангажман како национален координатор за одредена област или
проблематика или за време на претседавање на Република Македонија со тело на
меѓународна организација, успешно спроведена кандидатура на претставник на Република
Македонија во меѓународна организација,   учество во водење на успешно завршени
преговори за стратешки интерес на државата, активен ангажман и придонес за битно
унапредување на билатералната соработка со одредена земја и зголемување на странските
инвестиции во земјата.

Предлог до министерот за доделување на благодарница во рамките на Министерството
поднесува државниот секретар по сопствена иницијатива, врз основа на иницијатива
поднесена  од  дипломат  на  раководно  работно  место  во  Министерството  или  по
иницијатива на шеф на претставништво.

Доделување на признанија и благодарници на лица од Република Македонија

Член 71-е
Министерот може да додели признанија и благодарници како знак за општествено

признание на лица од Република Македонија кои не се вработени во Министерството, за
нивните  заложби,  придонес  и  ангажман  на  полето  на  надворешната  политика,
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развивањето и унапредувањето на меѓународната соработка на Република Македонија со
други меѓународни субјекти и промовирање на интересите и афирмација на Република
Македонија на меѓународен план.

Доделување на признанија и благодарници на странски државјани и институции

Член 71-ж
По иницијатива на министерот за надворешни работи и шефови на дипломатско -

конзуларните претставништва на Република Македонија признанија и благодарници може
да се доделат на странски државјани и институции кои имаат дадено посебен придонес за
развојот на Република Македонија, промовирање на интересите на Република Македонија,
за  особени  заслуги  во  развивањето  и  унапредувањето  на  меѓународните  односи  и
соработката на Република Македонија со други држави и меѓународни организации,
институции и слично, за промовирање на културата и културно - историското наследство,
развој на туризмот, економскиот развој на Република Македонија   и привлекување на
странски инвестиции.

Признанијата и благодарниците на странски државјани и институции по правило ги
доделува и врачува министерот.

Со овластување на министерот,  шефот на дипломатско - конзуларното претставништво на
Република Македонија, исто така може да врачува признанија и благодарници на
државјани и институции на земјата или заслужни лица во меѓународната организација во која
е акредитиран.

Признанијата и благодарниците се врачуваат на пригодна свеченост во рамките на
работни билатерални посети и мултилтерални средби и состаноци или други прилики.

Изработка на признанијата и благодарниците

Член 71-з
Изгледот, односно моделот, видот, материјалот, формата, содржината и естетските

детали на признанијата и благодарниците се уредуваат со посебен акт на министерот.“

Член 31
Насловот на членот 73 и членот 73 се менуваат и гласат:

„Управување со ефектот

Член 73
Одредбите  од  Законот  за  административните  службеници  кои  се  однесуваат  на

управувањето  со  ефектот  се  применуваат  на  дипломатите  и  помошно - стручните
службеници во Министерството.“

Член 32
Насловот на членот 74 и членот 74 се менуваат и гласат:

„Дисциплинска и материјална одговорност

Член 74
Одредбите  од  Законот  за  административните  службеници  кои  се  однесуваат  на

дисциплинска и материјална одговорност се применуваат на дипломатите и помошно -
стручните службеници во Министерството.
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Освен  случаите  утврдени  во  Законот  за  административни  службеници,  како
дисциплински престап се смета и:

- непочитување на актот со кој министерот ги определува начинот на извршувањето на
надлежностите на органот за време на штрајк и актот со кој министерот го определува
бројот на дипломатите кои ќе работат на извршување на минималните функции на
Министерството за време на штрајк,

- непочитување на Етичкиот кодекс на Министерството,
- нарушување на угледот на дипломатската служба,
- непочитување на одредбите од член 67-в став 5 и 6 и
- извршување дејствие кое е во спротивност со дипломатската функција.“

Член 33
Насловите пред членовите и членовите 74-а, 74-б, 74-в, 74-г,74-д, 74-ѓ, 75, 75-а, 75-б, 75-

в, 75-г и 76 се бришат.

Член 34
Во членот 77 став 1 по зборот „дипломат“ се додаваат зборовите: „и помошно - стручен

службеник“.
Во ставот 2 зборовите „став 2“ се заменуваат со зборовите „став 1“.

Член 35
Во членовите 77-а ставови 1 и 2, 77-б ставови 1 и 2   и 77-в ставови 1 и 2, по зборот

„дипломатот“ се додаваат зборовите: „и помошно - стручниот службеник“.

Член 36
Членот 77-г се менува и гласи:
„Против решенијата донесени во постапката во која е изречена суспензија може да се

изјави жалба во рок од осум дена од денот на врачувањето на решението до Агенцијата за
администрација.

Во случаите од ставот 1 на овој член не може да се бара заштита на правото пред
надлежен  суд,  ако  претходно  не  се  бара  заштита  на  правото  пред  Агенцијата  за
администрација.“

Член 37
Насловите пред членовите и членовите 78, 79, 79-а, 79-б, 79-в, 80, 80-а, 80-б и 81 се

бришат.

Член 38
Во членот 82-б став 1 точката 6 се менува и гласи:
„6) ако му престане државјанство на Република Македонија, со денот на доставувањето на

решението за отпуст од државјанство на Република Македонија.“
Во точката 7 сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
Во точката 8 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 9, која гласи: „9)
ако наврши 64 години старост.“

Член 39
Во целиот текст на Законот за надворешни работи („Службен весник на Република

Македонија“ број 46/2006, 107/2о08 и 26/13) зборовите: „административно-технички
работник“  се  заменуваат  со  зборовите: „помошно-стручен  службеник“,  зборовите:
„административно-техничките    работници“  се  заменуваат  со  зборовите: „помошно-
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стручните   службеници“,   зборовите: „административно-техничкиот   работник“   се
заменуваат со зборовите: „помошно-стручниот службеник“, зборовите:
„административно-технички работници“ се заменуваат со зборовите: „помошно-стручни
службеници“, зборовите: „административно-техничко работно место“ се заменуваат со
зборовите: „помошно-стручно работно место“, зборовите: „административно-технички
работни  места“  се  заменуваат  со  зборовите: „помошно-стручни  работни места“  и
зборовите: „административно-техничките работни места“ се заменуваат со зборовите:
„помошно-стручните работни места“.

Член 40
Подзаконските акти кои врз основа на овој закон треба да бидат донесени или кои

треба да бидат усогласени со Законот, ќе се донесат во рок од шест месеци по влегувањето во
сила на овој закон.

Член 41
Дипломат  и  помошно-стручен  службеник  кој  засновал  работен  однос  во

Министерството до денот на започнувањето со примената на овој закон, треба до
државниот секретар да достави докази за познавање на странски јазици и познавање на
работа со компјутерски програми за канцелариско работење, соодветни на нивото на
неговото работно место во рок од две години од денот на отпочнување со примена на овој
закон.

Дипломатот  и  помошно - стручниот  службеник  кој  нема  да  достави  докази  за
познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за
канцелариско работење согласно со став 1 на овој член, ќе биде распореден на работно
место за едно ниво пониско од работното место на кое бил во моментот на влегувањето во
сила на овој закон, освен дипломатот и помошно -стручниот службеник кој на денот на
започнувањето со примената на овој закон бил распореден на работно место на ниво В5 и Г4,
на кој ќе му биде намалена платата во износ од 10%.

Дипломатот и помошно-стручниот службеник на кој согласно со ставот (2) на овој член
платата му била намалена во износ од 10% може во секој момент да достави докази до
државниот  секретар  за  познавање  на  странски  јазици  и  познавање  на  работа  со
компјутерски програми за канцелариско работење, по што се донесува решение, со кое
решението за намалувањето на платата престанува да важи.

Ставовите (1) и (2) на овој член не се однесуваат на дипломатите и
помошностручните  службеници, кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од
денот на започнувањето со примената на овој закон.

Државниот управен инспекторат, во рок од три месеци по истекот на рокот од ставот
(1) на овој член, ќе изврши надзор над спроведување на ставовите (1) и (2) на овој член.

Член 42
Постапките за дипломатите и помошно - стручните службеници кои се однесуваат на

вработување,  со  и  без  пробна  работа,  дисциплинските  постапки,  постапките  за
материјална  одговорност  и постапките  за  оценување,  започнати  до  денот  на
започнувањето на примената на овој закон, односно жалбите и приговорите поднесени до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен до денот на започнувањето на примената на овој закон, ќе се завршат според
Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2006,
107/2008 и 26/13).
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Член 43
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за надворешни работи.

Член 44
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“, а ќе започне да се применува од   денот на започнувањето на
примената на Законот за административните службеници („Службен весник на Република
Македонија“  број 27/14) и Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“  број 27/14).
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