ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: Марта Арсовска Томовска, министер за
информатичко
општество
и
администрација и
Тимчо
Муцунски,
заменик
на
министерот
за
информатичко
општество и администрација

ПОВЕРЕНИЦИ: м-р Јахи Јахија, државен секретар во
Министерството
за
информатичко
општество и администрација и
Југослав Ѓорѓиевски, државен советник
во Министерството за информатичко
општество и администрација

ПРЕДЛОГ-ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,
по скратена постапка

Скопје, декември 2015 година

ВОВЕД
I.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Основна причина заради која е поведена иницијатива за изменување и
дополнување на Законот за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015 и 154/2015)
e
усогласување на одредбите на Законот за административни со новиот Закон за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број
124/15).
Исто така се усогласува Законот за административни службеници со
Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/2015).
Со измените и дополнувањата се доуредува прашањето во однос на
изрекувањето на мерките за одличен и слаб ефект, како и бришење на
сертификатот Аптис, којшто можеше да се приложи како услов за познавање
странски јазик.
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предложените
изменувања
и
дополнувања
на
Законот
за
административни службеници имаат за цел усогласување со новиот Закон за
општата управна постапка, како и со измените и дополнувањата на Законот за
Владата на Република Македонија.
III. ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предлог - законот нема да предизвика фискални импликации во Буџетот
на Република Македонија.
IV.
ПРОЦЕНКА
НА
ФИНАНСИСКИТЕ
СРЕДСТВА
ПОТРЕБНИ
ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ,
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА
МАТЕРИЈАЛНА ОБВРСКА ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ
За спроведување на Законот за изменување и дополнување Законот за
административни службеници не е потребно обезбедување на финансиски
средства, ниту се пропишуваат материјални обврски за одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно
член 170 од деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага
овој закон да се донесе по скратена постапка.

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015 и 154/2015) во членот 16
став (1) алинеја 7 зборовите „или Аптис,“ се бришат.
Член 2
Во членот 23 по ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи:
„(10) По исклучок од став (9) на овој член во случај на избор на преодна
Влада согласно член 43 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и
196/2015), мандатот на секретарот продолжува до истекот на мандатот на
преодната Влада.“
Член 3
Во членот 24 став (2) точка г) алинеи 1 и 2, во членот 25 став (2) точка г)
и во членот 26 став (2) точка г) зборовите „или Аптис,“ се бришат.
Член 4
Во членот 39 во ставот (9) зборовите „АПТИС (APTIS),“ се бришат.
Член 5
Во членот 73 во точката 26 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 27 точката се заменува со точка и заприка.
По точката 27 се додаваат 3 нови точки 28, 29 и 30 кои гласат:
„26) во управна постапка не бара докази и податоци по службена
должност во рокот утврден со закон;
27) во управна постапка не доставува докази и податоци кои се
побарани по службена должност во рокот утврден со закон и
28) не ги решава предметите во управна постапка во рокот утврден со
закон.“
Член 6
По членот 104 се додава нов член 104-а кој гласи:
„Член 104-а
На државните секретари именувани, односно назначени до денот на
влегување во сила на овој закон им продолжува мандатот до истекот на
мандатот на преодната Влада избрана согласно член 43 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015).
Член 7
По завршување на оценувањето на административните службеници во
2015 година нема да се донесува решение за реализирање на мерките за
одличен и слаб ефект согласно член 68 став (6) од Законот за административни
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014,
48/2015 и 154/2015).

Член 8
Одредбите од членот 5 од овој закон со кој се менува и дополнува
членот 73 од Законот за административни службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015 и 154/2015) ќе се
применуваат со отпочнувањето на примената на Законот за општа управна
постапка, согласно член 141 од Законот за општа управна постапка („Службен
Весник на Република Македонија“ бр.124/15).

Член 9
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 НА
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ,
ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Членот 1, членот 3 и членот 4 од Предлог - законот за изменување и
дополнување на Законот за административни службеници се брише
сертификатот Аптис, како доказ за исполнување на условот за познавање
странски јазик.
Со членот 2 од Предлог - законот за изменување и дополнување, се уредува
статусот на државните секретари во случај на формирање на преодна Влада за
спроведување на парламентарни избори. Имено со членот 43 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/2015), како системско
решение е воведено формирање на преодна Влада, 100 дена пред одржување
на парламентарни избори, со измените и дополнувањата на Законот за
административни службеници исто така системски се уредува статусот на
државните секретари, кои во моментот на формирање на преодната Влада го
вршат мандатот, на кои во иднина при секое формирање на преодна Влада,
мандатот ќе им истече со истекот на мандатот на преодната Влада. Со членот
6 од Предлогот на закон, со кој во постојниот закон се додава нов член 104-а се
уредува статусот на секретарите кои во моментот го извршуваат својот мандат.
Со членот 5 од Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот
за административни службеници се пропишува основ за поведување на
дисциплинска постапка за службениците доколку не прибавуваат докази и
податоци во управна постапка по службена должност, доколку не ги
доставуваат бараните докази и податоци по службена должност и доколку не ги
решаваат управните предмети и барањата на граѓаните во законски
пропишаните рокови. Имено согласно новиот Закон за општата управна
постапка службениците во иднина ќе бидат должни по службена должност да ги
прибавуваат сите докази и податоци за кои евиденција води јавен орган, па
следствено на тоа за непочитување на оваа законска обврска службениците ќе
треба дисциплински да одговараат, доколку поради нивна неодговорност и
вина не ги почитувале законските рокови.
Со членот 7 од Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот
за административни службеници се оневозможува изрекувањето на мерките за
одличен и слаб ефект за 2015 година. Имено Законот за административни
службеници во членот 111 во ставовите (1) и (2), покрај другото пропишува дека
започнатите постапки за оценување на државните и јавните службеници кои
започнале до денот на започнување со примена на Законот за
административни службеници треба да бидат завршени согласно законите по
кои биле започнати. Самиот Закон за административни службеници започна да
се применува од 13 февруари 2015 година, период во кој е започнат првиот
циклус на оценување согласно Законот за државните службеници кој
предвидуваше оценување два пати годишно, на секои шест месеци. Имајќи ја
во предвид ваквата состојба, како и фактот што самиот циклус на оценување
кој го пропишува Законот за административни службеници започнува во
декември, затоа што согласно со член 62 став (3) од законот е пропишано дека
работните цели и задачи се утврдуваат во декември. Понатаму целата
постапка е пропишана со точно утврдени рокови и тоа 31 мај за интервју, 1
октомври за формирање на комисија, 1 декември за оценување и тн. При тоа за
да бидат целосно заштитени службениците согласно 65 став (21) од Законот за

административни службеници загарантирано е правото на жалба против
постапката за оценување, односно нејзиното непочитување. Со оглед на
фактот што законот започна да се применува во февруари, не беше возможно
почитување на законските рокови, поради што со измените и дополнувањата се
одложува изрекувањето на мерките
II. МЕЃУСЕБНА
ПОВРЗАНОСТ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

НА

РЕШЕНИЈАТА

СОДРЖАНИ

ВО

Со предложените измени и дополнувања во законот се предлага
изменување на постојните решенија на Законот, истите се меѓусебно поврзани
и се однесуваат на истата правна работа.
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Предложените изменувања на Законот за административни службеници
имаат за цел усогласување на законот со новиот Закон за општата управна
постапка и Законот за Владата на Република Македонија.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ
Услови за именување и надлежности на директорот и неговиот заменик
Член 16
(1) За директор на Агенцијата и за заменик на директорот може да биде
именувано лицe коe:
- е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна
или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност,
- не е член на органи на политичка партија,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен
образование од областа на правото или областа на управување со човечки
ресурси,
- 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,
- поседува 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 (TOEFL PBT) најмалку 500 бода,
ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL CBT) најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT)
најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат, ТестДаФ и
- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско
работење.
(2) Директорот на Агенцијата:
- ја координира и организира работата и раководи со работењето на
Агенцијата,
- ја претставува и ја застапува Агенцијата,
- ги презема сите правни дејствија во име и за сметка на Агенцијата,
- одговара за законитоста во работењето на Агенцијата,
- одлучува по правата и обврските на вработените во Агенцијата,
- ги донесува актите за внатрешна организација и систематизација на
Агенцијата,
- донесува финансиски, стратешки планови и годишна програма за работа на
Агенцијата и го организира нивното спроведување,
- донесува прописи и други акти за кои е овластен,
- се грижи за јавноста на работата на Агенцијата и
- презема други мерки од надлежност на Агенцијата во согласност со закон.
(3) Заменикот го заменува директорот во случај на негово отсуство или кога
поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со
сите негови овластувања и одговорности во раководењето.
(4) Заменикот во соработка со директорот врши работи од надлежност на
директорот што истиот ќе му ги довери.
Нивоа на работни места на административни службеници од категоријата А секретари
Член 23
(1) Во рамките на категоријата А се утврдуваат следниве нивоа на работни
места на секретар:
- А1 - државен секретар,
- А2 - генерален секретар,

- А3 - секретар на градот Скопје,
- А4 - секретар на опшина со седиште во град и
- А5 - секретар на опшина со седиште во село.
(2) Државен секретар се назначува во министерствата, Секретаријатот за
европски прашања и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.
(3) Генерален секретар се назначува во Уставниот суд на Република
Македонија, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавни
обвинители на Република Македонија, Народниот правобранител, Државното
правобранителство на Република Македонија, Инспекцискиот совет, Државниот
завод за ревизија, Државната изборна комисија, Државната комисија за
спречување на корупцијата, Комисијата за верификација на фактите,
Комисијата за заштита на конкуренцијата, Комисијата за заштита на правото на
слободен пристап до информации од јавен карактер, Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен,
Агенцијата, Државната комисија за жалби по јавни набавки и Државната
комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка Дирекцијата за заштита на личните податоци.
(4) Секретар на градот Скопје се назначува во градот Скопје.
(5) Секретар на општина се назначува во општините со седиште во град и во
општините со седиште во село.
(6) Секретарот од ставот (1) алинеја 1 на овој член од редот на
административните службеници од категоријата Б, односно од редот на
раководните вработени го назначува министерот и истиот треба да ги
исполнува посебните услови за работното место за нивото Б4 на раководни
административни службеници.
(7) Секретарот од ставот (1) алинеја 2 на овој член од редот
административните службеници од категоријата Б, односно од редот
раководните вработени го назначува раководното лице на институцијата
ставот (3) на овој член и истиот треба да ги исполнува посебните услови
работното место за нивото Б4 на раководни административни службеници.

на
на
од
за

(8) Секретарот од ставот (1) алинеи 3, 4 и 5 на овој член од редот на
административните
службеници
од
категоријата
Б
го
назначува
градоначалникот и истиот треба да ги исполнува посебните услови за
работното место за нивото Б4 на раководни административни службеници.
(9) Мандатот на секретарот од ставот (1) на овој член 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 секретар.
Нивоа на работни места на административни службеници од категоријата Б –
раководни
Член 24
(1) Во рамките на категоријата Б се утврдуваат следниве нивоа на работни
места на административни службеници:
- Б1 - раководен административен службеник од прво ниво,
- Б2 - раководен административен службеник од второ ниво,
- Б3 - раководен административен службеник од трето ниво и
- Б4 - раководен административен службеник од четврто ниво.

(2) Раководниот административен службеник од категоријата Б треба да ги
исполни следниве посебни услови за работното место:
а) стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според
Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според
ЕКТС или завршен VII/1 степен;
б) 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 нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од
кои најмалку една година 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;
в) општи работни компетенции за сите нивоа - категорија Б согласно со
Рамката на општи работни компетенции и
г) посебни работни компетенции за сите нивоа - активно познавање на
компјутерски програми за канцелариско работење, за сите нивоа - потврда за
положен испит за административно управување, за сите нивоа - 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 и
- за нивоата Б3 и 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.
(3) Секој од меѓународно признатите сертификати од ставот (2) точка г) алинеи
1 и 2 на овој член имаат неограничена временска важност за работното место
за чие пополнување ги приложил административниот службеник, а истите
административниот службеник може да ги користи при аплицирање на интерен
или јавен оглас во рок од пет години од датумот на издавањето и за други
работни места, освен ако издавачот не предвидел подолг рок на важност.
Нивоа на работни места на административни службеници од категоријата В –
стручни
Член 25
(1) Во рамките на категоријата В се утврдуваат следниве нивоа на работни
места на административни службеници:
- В1 - стручен административен службеник од прво ниво,
- В2 - стручен административен службеник од второ ниво,
- В3 - стручен административен службеник од трето ниво и
- В4 - стручен административен службеник од четврто ниво.
(2) Стручниот административен службеник од категоријата В треба да ги
исполни следниве посебни услови за работното место:
а) стручни квалификации, и тоа:
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1
степен и
- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или
завршен VII/1 степен;
б) работно искуство, и тоа:
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото В2 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;
в) општи работни компетенции за сите нивоа - категоријата В согласно со
Рамката на општи работни компетенции и
г) 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.
(3) Секој од меѓународно признатите сертификати од ставот (2) точка г) на овој
член имаат неограничена временска важност за работното место за чие
пополнување ги приложил административниот службеник, а истите
административниот службеник може да ги користи при аплицирање на интерен
или јавен оглас во рок од пет години од датумот на издавањето и за други
работни места, освен ако издавачот не предвидел подолг рок на важност.
Нивоа на работни места на административни службеници од категорија Г помошно-стручни
Член 26
(1) Во рамките на категорија Г се утврдуваат следниве нивоа на работни места
административни службеници:
- Г1 - помошно-стручен административен службеник од прво ниво,
- Г2 - помошно-стручен административен службеник од второ ниво,
- Г3 - помошно-стручен административен службеник од трето ниво и
- Г4 - помошно-стручен административен службеник од четврто ниво.
(2) Помошно-стручниот административен службеник од категоријата Г треба да
ги исполни следниве посебни услови за работното место:
а) стручни квалификации: за сите нивоа - ниво на квалификациите V А или ниво
на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати
180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно
образование.
б) работно искуство, и тоа:
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото Г2 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;
в) општи работни компетенции за сите нивоа - категоријата Г согласно со
Рамката
на
општи
работни
компетенции
и
г) 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.
(3) Секој од меѓународно признатите сертификати од ставот (2) точка г) на овој
член имаат неограничена временска важност за работното место за чие
пополнување ги приложил административниот службеник, а истите
административниот службеник може да ги користи при аплицирање на интерен
или јавен оглас во рок од пет години од датумот на издавање и за други
работни места, освен ако издавачот не предвидел подолг рок на важност.
Фаза 1 - административна селекција за вработување
Член 39
(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 бодирање.
(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 бодовите од стручните квалификации, работното искуство во
струката, познавањето на странски јазици, како и 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 административни службеници
од категоријата Г се вреднува согласно со постигнатиот успех во средното
и/или кратките стручни студиски програми во рамките на првиот циклус,
односно вишото образование.
(6) Формалното образование на кандидатите за административни службеници
од категориите Б и В се вреднува согласно со постигнатиот успех на сите
циклуси на студии кои ги завршил кандидатот и од рангирањето на
универзитетот според ранг-листата на домашни универзитети согласно со
Законот за високот образование и ранг-листите на странски универзитети и тоа
следниве: Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking of World Universities),
Times Higher Education - World University Rankings и QS World University
Rankings.
(7) Неформалното образование на кандидатите за административни
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.
Познавањето на англиски јазик може да се докаже и со приложување на
меѓународно признатиот сертификат по НАТО стандардот STANAG 6001 на
соодветното ниво, при што административните службеници од категорија Б1 и
Б2 треба да поседуваат сертификат со STANAG 2+2+2+2+, административните
службеници од категорија Б3 и Б4 треба да поседуваат сертификат со STANAG
2222, административните службеници од категорија В треба да поседуваат
сертификат со STANAG 1+1+1+1+, a административните службеници од
категорија Г треба да поседуваат сертификат со STANAG 1111. Потврдата за
завршен прв, втор или трет циклус на студии на еден од 200 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 секое различно работно место 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
Агенцијата.
(12) Датумот и времето на одржување на следната фаза на селекција се
објавуваат заедно со ранг-листата од ставот (11) на овој член и истиот не може
да биде пократок од десет дена, а подолг од 30 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 ставот
(11) на овој член, се 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 ставот (13) на овој член.
Дисциплински престап
Член 73
Дисциплински престап претставува потешка повреда на службената должност,
работната дисциплина, угледот на институцијата или угледот на
административниот службеник, и тоа:
1) неизвршување, несовесно, ненавремено или небрежно вршење на работните
задачи;
2) непристојно однесување на административниот службеник при вршење на
работа и работни задачи;
3) искажување и застапување на политичко уверување во вршењето на
работните задачи, учество во изборни активности или други јавни настапи од
таков карактер во текот на работното време, доведување во прашање на својот
статус на административен службеник со вршење на партиски активности,
носење или истакнување на партиски симболи во работната просторија;

4) одбивање на давање или давање на неточни податоци на институциите,
односно на граѓаните и правните лица, доколку давањето на податоци е
утврдено со закон;
5) незаконито располагање со материјалните и финансиските средства;
6) одбивање на вршење на работни задачи поврзани со работното место на кои
е распореден;
7) одбивање на писмена наредба за извршување на работни задачи поврзани
со работата на институцијата издадени од непосредно претпоставениот
административен службеник, секретарот, односно раководното лице на
институцијата, во случај на неодложна потреба;
8) непреземање или нецелосно преземање на пропишаните мерки за
осигурување на безбедноста на доверените предмети во работа;
9) предизвикување на материјална штета со намера или од крајно невнимание;
10) повторување на дисциплинска неуредност повеќе од два пати во тековната
година;
11) примање на подароци или друг вид на корист;
12) злоупотреба на статусот на административен службеник;
13) злоупотреба на доверените овластувањата во вршењето на работните
задачи;
14) злоупотреба на боледување;
15) злоупотреба на лични податоци;
16) злоупотреба на доверливи податоци;
17) одавање на класифицирана информација со степен на тајност утврдена со
закон;
18) внесување и употреба, како и работење под дејство на алкохол или
наркотични средства;
19) непридржување кон прописите за заштита од болест, безбедност и здравје
при работа, пожар, експлозијa, штетно дејствување на отрови и други опасни
материи и на прописите за заштита на животната средина;
20) поставување на личен финансиски интерес во судир со положбата и
статусот на административен службеник;
21) навредливо или насилничко однесување на работното место;
22) однесување спротивно на одредбите на Кодексот;
23) неоправдано одбивање на учество во работата на органите во кои е избран
за спроведување на изборна постапка, попис, како и во други постапки
утврдени со закон;
24) неоправдано одбивање да го надгледува реализирањето на екстерното
проверување на постигањата на успехот на учениците во основните и средните
училишта;
25) спречување на избори и гласање, повреда на избирачкото право и на
слободата на определување на избирачите, поткуп при избори, повреда на
тајноста на гласањето, уништување на изборни исправи, или изборна измама
кои како член на изборен орган, ги извршил административниот службеник;
26) неизвршување или несовесно извршување на должностите како
набљудувач и непридржување кон упатствата добиени од страна на Државниот
испитен центар при набљудувањето на реализацијата на екстерното
проверување на постигањата на успехот на учениците во основните и средните
училишта и
27) непостапувањето по обврската за оценување на административен
службеник.

