
Предлагач: Група пратеници
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ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Донесувањето на Законот за Јавното обвинителство за гонење на 
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското 
следење на комуникациите (Службен весник на Република Македонија број 
159/15) ја наметна потребата од донесување на нов закон со кој ќе бидат 
уредени правата, должностите, одговорностите, платата и додатоците на плата 
на лицата вработени во јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство 
за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникациите. 

Ова од причина што неопходна е законска регулатива која ќе овозможи 
реализација на одредбите од член 9 став 8, член 13 став 1, член 14 став 4, член 
15 и член 16 од Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на 
комуникациите, преку доследно почитување на принципот на автономија на ова 
Јавно обвинителство. Постоечката законска регулатива (Законот за 
јавнообвинителска служба), предвидува постапки за вработување на лица, кои 
не се во согласност со Законот за Јавното обвинителство за гонење на 
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското 
следење на комуникациите (Службен весник на Република Македонија број 
159/15). Имено, со Законот за јавнообвинителска служба предвидено е дека 
Јавниот обвинител на Република Македонија донесува годишен план за 
вработувања на јавнообвинителските службеници за следната календарска 
година, а барањето за пополнување на работно место се доставува до Јавниот 
обвинител на Република Македонија, кој одлучува за основаноста на барањето, 
по претходно прибавено мислење за одобрени финансиски средства од 
Министерството за финансии. Воедно согласно овој Закон, решенијата за 
вработување ги донесува Јавниот обвинител на Република Македонија, а 
самиот закон не предвидува правен основ за вработување на лица во ова 
Јавно обвинителство, бидејќи истото е основано после донесување на Законот. 

Во оваа насока, имајќи ги предвид цитираните законски одредби од 
Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, 
принципот на автономија на ова Јавно обвинителство, специфичните 
надлежности и дејствијата кои е овластено да ги извршува, фактот што истото 
за првпат се воспоставува во Република Македонија, како и фактот дека ова 
Јавно обвинителство ги вклучува и истражителите, експертите, стручната и 
административната служба, имајќи го предвид и специфичниот карактер на 
работите и работните задачи кои ги извршуваат вработените, се наметна 
потребата од донесување на нов Закон, во кој ќе бидат регулирани сите 
прашања кои во постоечкиот закон за спорни, а ќе се предвиди субсидиерна 
примена на постоечкиот Закон, за сите прашања за кои постои таква можност. 
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II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предлогот на Законот за вработените во јавнообвинителската служба 
на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од незаконското следење на комуникациите се заснова врз 
начелата на законитост, професионалност, стручност и компетентност, 
одговорност, ефикасност, професионална етика, непристрасност и 
објективност, доверливост, спречување судир на интереси, економичност и 
почитување на принципот на хиерархиска поставеност во рамки на Јавното 
обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 
содржината на незаконското следење на комуникациите. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За спроведување на овој закон не се потребни финансиски средства од 
Буџетот на РМ.

IV. ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА СЛУЖБА НА ЈАВНОТО 
ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ  ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ 
ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО СЛЕДЕЊЕ НА 
КОМУНИКАЦИИТЕ

Целокупното уредување на прашањата поврзани со вработените во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство за гонење на кривични 
дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите 
е неопходно заради овозможување на отпочнување со работа на Јавното 
обвинителство како и обезбедување негова целосна функционалност од аспект 
на превземање на дејствијата во рамки на утврдените надлежности и во 
законски пропишаните рокови, поради што потребно е овој закон да се донесе 
по итна постапка. 

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно 
член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 91/08 и 119/10), се предлага овој закон да 
се донесе по скратена постапка.
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�ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА 
СЛУЖБА НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ  ДЕЛА 
ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО 

СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат правата, должностите и одговорностите, 
начинот на засновање и престанок на работниот однос, како и системот на 
плати и додатоци на вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 
содржината на незаконското следење на комуникациите (во натамошниот текст: 
Јавното обвинитество).

                                                             
              

Член 2

(1) Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство вршaт раководни, стручни, административни, технички, 
извршни, статистичко-аналитички, материјално-финансиски, информатички 
работи и други работи поврзани со тековно работење, следењето, откривањето 
и истражувањето на криминалитетот во рамки на надлежностите на Јавното 
обвинителство и други работи согласно овој и друг закон.

(2) Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство правата  од  работен однос  ги остваруваат согласно овој закон, 
колективните  договори  и други  закони што ги уредуваат правата од работен 
однос. 

(3) Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство  имаат статус на јавнообвинителски службеници, со исклучок на 
истражителите кои се доделени на работа на Јавното обвинителство и 
припадниците на службата за обезбедување, кои немаат статус на 
јавнообвинителски службеници и врз нив не се применуваат одредбите од овој 
Закон кои се однесуваат на јавнообвинителските службеници.

Член 3

Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство 
работите утврдени со закон ги извршуваат врз основа на начелата на 
законитост, професионалност, стручност и компетентност, одговорност, 
ефикасност, професионална етика, непристрасност и објективност, 
доверливост, спречување судир на интереси, економичност и почитување на 
принципот на хиерархиска поставеност во рамки на Јавното обвинителство. 
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Член 4

При  вработувањeтo  во јавнообвинителската служба во Јавното 
обвинителство се  применува  начелото  на  соодветна  и  правична 
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, со почитување на 
критериумите на стручност и компетентност. 

II. КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА

Член 5

(1) Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство се класифицираат во следните групи:

- раководни
- стручни и
- административно-технички. 
(2) Нивоата во рамки на групите на работни места дополнително се 

определуваат со звање и тоа:
- генерален секретар; секретар 
- самостоен јавнообвинителски советник; 
- раководител на сектор; 
- раководител на одделение; 
- виш јавнообвинителски советник, јавнообвинителски советник, 

советник; 
- виш стручен јавнообвинителски соработник; стручен 

јавнообвинителски соработник, соработник; 
- помлад јавнообвинителски соработник, помлад соработник; 
- самостоен јавнообвинителски референт, самостоен референт; 
- виш јавнообвинителски референт, виш референт; 
- јавнообвинителски референт, референт и 
- помлад јавнообвинителски референт, помлад референт. 

(3) Описот на звањата, потребните квалификации за секое работно 
место (општите работни компетенции и посебните работни компетенции) и 
бројот на јавнообвинителски службеници во Јавното обвинителство, ги 
пропишува со акт Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство. 

Генерален секретар

Член 6

(1) Генералниот секретар на Јавното обвинителство го именува 
Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство.  

(2) Генералниот секретар: 
- раководи со административно техничкиот сектор во Јавното 

обвинителство и одговорен е за остварување и вршење на 
административнотехничките работи во Јавното обвинителство; 

- врши работи од управата во рамките на својот делокруг на работа 
утврдени со овој закон и други прописи и подзаконски акти и

- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Јавниот обвинител 
кој раководи со Јавното обвинителство.

(3) За време на извршување на работите како генерален секретар на 
Јавното обвинителство му мирува работниот однос заснован во органот или 
правното лице од каде што доаѓа. 
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Истражители

Член 7

(1) Врз основа на наредба на Јавниот обвинител кој раководи со 
Јавното обвинителство му се доделуваат на работа полициски службеници во 
организационите единици на Министерството за внатрешни работи, 
припадници на Управата за финансиска полиција, со закон овластени лица од 
Царинската управа, како и лица од други државни институции и правни лица. 

(2) Лицата од ставот (1) на овој член кои извршуваат работи 
поврзани со следење, откривање на кривични дела, обезбедување на докази за 
кривични дела, учествуваат во подготвување и превземање на истражни 
дејствија доверени од страна на Јавниот обвинител кој раководи со јавното 
обвинителство (во натамошниот тек истражители) исклучиво ќе му бидат на 
располагање на јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство и ќе 
работат под негова контрола и надзор, ќе ги почитуваат и извршуваат неговите 
наредби и ќе работат согласно неговите насоки и упатства и за својата работа 
му одговараат на Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство.   

(3) Бројот на истражители во Јавното обвинителство со одлука го 
определува Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство.      

(4) Лицата од ставот (1) на овој член додека се доделени да работат 
кај Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство не можат да 
бидат распоредени на друго работно место во државните органи од каде 
доаѓаат или да бидат отстранети од работа од предметниот случај без изрично 
одобрение од Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство.

(5) Лицата од ставот (1) на овој член немаат статус на 
јавнообвинителски службеници и врз нив не се пименуваат одредбите од овој 
Закон, освен во случаи кога тоа е изречно предвидено.

Обезбедување

Член 8

(1) Обезбедувањето на објектот, имотот, лицата и одржувањето на 
редот и безбедноста во јавното обвинителство го вршат припадници на 
полицијата на Република Македонија.

(2) Бројот на лица во секторот за обезбедување на Јавното 
обвинителство соодветствува со реалните потреби за обезбедување на 
објектот во кој ќе биде сместено Јавното обвинителство, работниот план на 
Јавното обвинителство, како и бројот на обвинители во Јавното обвинителство 
кои ќе треба да се обезбедуват.

(3) Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство со 
одлука го утврдува бројот на лица во секторот за обезбедување на Јавното 
обвинителство. 

(4) Лицата од ставот (1) на овој член немаат статус на 
јавнообвинителски службеници и врз нив не се пименуваат одредбите од овој 
Закон, освен во случаи кога тоа е изречно предвидено.
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III. ВИДОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА 
СЛУЖБА НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Видови вработувања

Член 9

(1) Работниот однос вработените во јавнообвинителската служба на 
Јавното обвинителство го засноваат на неопределено време.

Вработување на одредено време

Член 10

(1) По исклучок од членот 9 на овој Закон, работниот однос може да 
се заснова на определено време, заради:

- замена на привремено отсутен вработен, кој е отсутен повеќе од 
еден месец; 

- привремено зголемен обем на работа и
- непредвидливи краткотрајни активности 

(2) Времетраењето на работниот однос на вработените во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство зависи од потребата од 
извршувањето на работните задачи на соодветното работно место и тоа:

- во случајот предвиден во став 1 алинеа 1 од овој член, до истекот на 
одреденото отсуство на отсутниот вработен, а најдолго две години;

- во случајот предвиден во став 1 алинеа 2 од овој член, додека трае 
потребата на Јавното обвинителство, а најдолго четири години

- во случајот предвиден во став 1 алинеа 3 од овој член, додека трае 
потребата на Јавното обвинителство, а најдолго една година.

(3) Заради вработување на одредено време Јавниот обвинител кој 
раководи со Јавното обвинителство, објавува јавен оглас согласно општите 
прописи за работни односи, односно склучува договор за отстапување на 
вработен со Агенцијата за привремени вработувања.

(4) Правата и должностите од работен однос на вработените на 
определено време се уредуваат со општите прописи за работните односи. 

Начини на пополнување на работните места во јавнообвинителската служба на 
Јавното обвинителство

Член 11

(1) Пополнувањето на работните места во јавнообвинителската 
служба на Јавното обвинителство се врши преку спроведување на постапка за:

- вработување преку објавување на јавен оглас 
- доделување на работа кај Јавниот обвинител кој раководи со Јавното 

обвинителство согласно закон
- унапредување преку објавување интерен оглас и
- превземање 
(2) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) на 

овој член се спроведуваат во транспарентна, фер и конкурентна постапка.
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Општи и посебни услови за пополнување на работни места

Член 12

 (1) За пополнување на работно место на јавнообвинителски 
службеник, кандидатот треба да ги исполни следните општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија; 
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен; 
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана 

на вршење професија, дејност или должност. 
(2) Покрај општите услови за пополнување на работно место 

кандидатот треба да ги исполнува и посебните услови предвидени со актот за 
систематизација на работните места.

IV. ВРАБОТУВАЊЕ

1. Вработување преку објавување јавен оглас

Јавен оглас

Член 13

(1) Јавниот  оглас  за  вработување во јавнообвинителската служба 
на Јавното обвинителство се  објавува  на веб страницата на Јавното 
обвинителство, како и во најмалку три дневни весника, од кои еден од 
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) Во јавниот оглас се назначува работното место и посебните 
услови за работното место кое се пополнува.

 (3) Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот (1) на овој член 
не може да биде пократок од 5 дена, ниту подолг од 20 дена од денот на 
неговото објавување во дневните весници.

(4) Потребните  документи  кандидатите  ги  доставуваат  до  Јавното 
обвинителство.

Пријавување на јавен оглас

Член 14

(1) Кандидатот за вработен во јавнообвинителската служба на 
Јавното обвинителство пополнува пријава која ги содржи најмалку следните 
податоци: 

- име и презиме, датум и место на раѓање, адреса и место на 
живење, припадност на заедница;

- последен степен на образование и стекнати дипломи, претходни 
степени на образование и стекнати дипломи (за кандидатите со 
магистратура и/или докторат), датуми на стекнување на 
дипломите, броеви на дипломите, образовни институции кои ги 
издале

- податоци за работното искуство (доколку има) со детален опис, 
вклучувајќи име на работодавачот, позиција, опис на работното 
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место, должина на работниот стаж, адреса на работодавачот и 
причини за напуштање на работното место

- податоци за познавање странски јазици и работа со компјутери
 (2) Кон пријавата кандидатите задолжително ги прикачуваат 

следните докази за податоците внесени во истата, во скенирана форма:
- доказ за државјанство на Република Македонија;
- уверение/диплома за завршен степен на образование.
- потврда за положен стручен испит или уверение од соодветната 

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

Комисија за селекција за вработување

Член 15

(1) Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство 
формира Комисија за селекција за вработување по јавен оглас составена од 
три члена.

(2) При формирањето на Комисијата од ставот (1) на овој член се 
обезбедува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници. 

Постапка за селекција за вработување

Член 16

Постапката за селекција за вработување се состои од административна 
селекција за вработување, испит за јавнообвинителски службеник, проверка на 
веродостојност на докази и интервју.

Административна селекција за вработување

Член 17

(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 бодување. 

(2) За кандидатите за кои при административната селекција ќе 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 стручните квалификации, работното искуство во 
струката, познавањето на странски јазици, како познавањето на работа со 
компјутерски програми за канцелариско работење.

(4) Административната селекција завршува најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот за пријавување на кандидатите на јавните огласи, за 
што Комисијата за селекција за вработување подготвува листа на кандидатите 
за кои постапката на селекција завршила и ранг-листата на кандидатите кои ја 
поминале административната селекција, и ги објавува на веб страницата на 
Јавното обвинителство. 
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(5) Датумот и времето на оддржување на испит за јавнообвинителски 
службеник се објавуваат заедно со ранг-листата од ставот (4) на овој член, и 
рокот на одржување на истиот не може да биде пократок од десет дена, а 
подолг од 30 дена од денот на објавувањето на ранг-листа. 

(6) Најмногу десет пати повеќе кандидати од бројот на работните 
места за кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани на 
листата од ставот (4) на овој член, преминуваат во следната фаза на селекција. 

(7) Во следната фаза на селекција учествуваат и кандидатите кои 
имаат ист број на бодови со последно рангираните кандидати од ставот (6) на 
овој член.

Испит за јавнообвинителски службеник

Член 18

(1) Кандидатот полага испит за јавнообвинителски службеник, кој го 
организира и спроведува Јавното обвинителство. 

(2) Испитот за јавнообвинителски службеник, се состои од два дела, 
и тоа стручен дел и дел за проценка на интелектуалниот капацитет на 
кандидатот. 

(3) Со стручниот дел се проверуваат познавањата на кандидатот во 
областа на правосудството, уставниот поредок на Република Македонија, 
системот на управно право, управна постапка и управни спорови, правата од 
работен однос на јавообвинителските службеници, Кодексот за 
административни службеници. 

(4) Со делот за проценка на интелектуалниот капацитет на 
кандидатот, се проверува способноста на кандидатот за апстрактно 
расудување, како и способноста за логичко расудување. 

Постапка на полагање на испити и тестови

Член 19

(1) Испитот за јавнообвинителски службеник и тестот на личност се 
полагаат во просторија во Јавното обвинителство или друга просторија, 
соодветно опремена со информатичка опрема и интернет врска. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на испитот, односно на 
тестот, не му се дозволува користење на литература, закони, мобилен 
телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички 
средства, и не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица од 
Комисијата, освен со информатичар, доколку има технички проблем со 
компјутерот на кој го полагал испитот, односно тестот. 

(3) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за 30 
минути испитот, односно тестот продолжува, а доколку не бидат отстранети, 
истиот само за тој кандидат се прекинува и ќе може да го полага во нов термин 
најдоцна во рок од три дена од денот во кој испитот е прекинат. 

(4) Доколку кандидатот при полагањето постапува спротивно од 
ставот (3) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање. 

Член 20

(1) Во рок од три дена од денот на спроведување на испитот, 
согласно со освоените бодови од административната селекција и испитот, 



13

Комисијата за селекција за вработување подготвува и ја објавува на веб 
страницата на Јавното обвинителство, ранг-листата на кандидатите. 

(2) Датумот и времето на оддржувањето на интервјуто се објавуваат 
заедно со ранг- листата од ставот (1) на овој член и истиот не може да биде 
подолг од десет дена од денот на објавувањето. 

(3) На интервјуто учествуваат најмногу пет пати повеќе кандидати од 
бројот на работни места за кои се спроведува постапката за селекција за 
вработување, а кои биле најдобро рангирани на листата од ставот (1) на овој 
член. 

(4) На интервјуто учествуваат и кандидатите кои имаат ист број на 
бодови со последно рангираните кандидати од ставот (1) на овој член.

Проверка на веродостојност на докази, интервју и избор на кандидати

Член 21

(1) Комисијата за селекција за вработување ја врши проверката на 
доказите што кандидатите се должни да ги донесат на увид во оригинал или 
заверен препис. 

(2) За кандидатите кои нема да ги достават доказите или истите не ја 
поминат проверката на веродостојност, постапката на селекција завршува.

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

(4) Интервјуто од член 16 од овој закон се спроведува усно и истото 
го спроведува Комисијата за селекција за вработување. 

(5) Во рок од три дена од денот на спроведување на интервјуто, 
Комисијата за селекција на вработување доставува извештај до Јавниот 
обвинител кој раководи со јавното обвинителство, кој пак во дополнителен рок 
од 3 дена од приемот на извештајот донесува одлука за избор.  

(6) Одлуката за избор се доставува до избраниот кандидат и се 
објавува на веб страницата и на огласната табла на Јавното обвинителство.

(7) Кандидатот кој не е задоволен од одлуката на Јавниот обвинител, 
има право во рок од 8 дена од приемот на одлуката да поднесе тужба пред 
надлежен суд. 

2. Доделување на работа кај Јавниот обвинител кој раководи со 
Јавното обвинителство согласно закон

Член 22

Доделувањето на работа на лица кај Јавниот обвинител кој раководи со 
Јавното обвинителство се остварува согласно Законот за кривична постапка и 
другите позитивни законски прописи.
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3. Унапредување преку објавување интерен оглас

Интерен оглас 
 

Член 23 

(1) Постапката на унапредување има за цел да им овозможи на 
јавнообвинителските службеници кариерно напредување, односно 
преминување од работно место на пониско ниво, односно звање на работно 
место на повисоко ниво, односно звање. 

(2) При постапката на унапредување се почитува начелото за 
соодветна и правична застапеност. 

(3) Постапката за унапредување започнува со објавување на 
интерен оглас на веб страницата на Јавното обвинителство, во кој го назначува 
нивото и описот на работно место кое се предлага за пополнување, а воедно се 
објавува и образец за пријава за унапредување. 

(4) На интерниот оглас може да се јави јавнообвинителски 
службеник, вработен во Јавното обвинителство, кој ги исполнува посебните 
услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во 
овој закон и во актот за систематизација на работните места, како и: 

- да е оценет со оценка „особено се истакнува" или „се истакнува“ 
при последното оценување; 

- да е на работно место на непосредно пониско ниво од работното 
место за кое е објавен интерниот оглас; 

- да поминал најмалку две години на работното место на кое е 
распореден и 

- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година 
пред објавувањето на интерниот оглас. 

(5) Интерниот оглас може да се спроведува за пополнување на 
работни места во сите звања, освен во звањата помлад јавнообвинителски 
соработник, помлад соработник, помлад јавнообвинителски референт и помлад 
референт. 

 
Пријава за унапредување 

 
Член 24 

(1) Кандидатите се пријавуваат на интерниот оглас за унапредување 
со поднесување на пополнетата пријава и докази за податоците содржани во 
пријавата и истата ја доставуваат до Јавното обвинителство. 

(2) Рокот за пријавување на огласот не може да биде пократок од 
пет, односно подолг од десет дена од денот на неговото објавување. 

(3) Пријавата од ставот (1) на овој член содржи име и презиме, 
работното место на кое е распореден, ниво, звање, како и податоци од членот 
40 став (5) од овој закон. 

(4) Кон пријавата кандидатите можат да ги приложат следниве 
докази во скенирана форма: 

- потврди за успешно реализирани обуки и/или 
- потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или 

менториран јавнообвинителски службеник). 
(5) Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична 

одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените 
докази верни на оригиналот. 
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Комисија за селекција за унапредување 

 
Член 25 

(1) Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство 
формира Комисија за селекција за унапредување, составена од три члена. 

(2) При формирањето на Комисијата од ставот (1) на овој член се 
обезбедува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници. 
 

Постапка за селекција за унапредување 
 

Член 26 

(1) Постапката за селекција за унапредување се состои од 
административна селекција и интервју. 

(2) Административната селекција се состои од проверка на 
внесените податоци во пријавата со условите утврдени во членот 23 став (4) од 
овој закон и приложените докази во пријавата и нивно бодување. 

(3) За кандидатите за кои при административната селекција ќе се 
утврди дека не ги исполнуваат условите утврдени во интерниот оглас, 
постапката на селекција завршува. 

(4) Бодовите за административна селекција за секој пријавен 
кандидат се утврдуваат врз основа на збирот на последната оценка, 
реализираните обуки и потврдите за менторство, согласно со доставените 
докази од членот 24 став (4) од овој закон. 

(5) Врз основа на бодовите од административната селекција, 
Комисијата за селекција за унапредување составува ранг-листа, при што со 
најмногу пет најдобро рангирани кандидати во рок од пет дена по 
административната селекција спроведува интервју. 

(6) Врз основа на бодовите од административната селекција и 
интервјуто, Комисијата за селекција за унапредување составува финална ранг-
листа и му го предлага прворангираниот кандидат на Јавниот обвинител кој 
раководи со Јавното обвинителство. 

 
Одлука и решение за избор за унапредување 

 
Член 27 

(1) Во рок од три дена од добивањето на предлогот, Јавниот 
обвинител кој раководи со Јавното обвинителство, е должен да донесе одлука 
за избор. 

(2) Одлуката за избор од ставот (1) на овој член се доставува до 
кандидатите за унапредување и се објавува на огласната табла и веб 
страницата на Јавното обвинителство. 

(3) Ако во рокот од ставот (1) на овој член Јавниот обвинител кој 
раководи со Јавното обвинителство, донесе одлука за невршење на избор, во 
истата е должен да ги наведе причините за нејзиното донесување. 

(4) Интерниот оглас може да се повтори пред да се донесе одлука за 
објавување на јавен оглас. 

(5) Заштитата на правата на незадоволниот јавнообвинителски 
службеник се остварува согласно законските прописи со кои се рагулираат 
работните односи. 
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(6) По завршувањето на постапката за избор, Јавниот обвинител кој 
раководи со Јавното обвинителство донесува решение за унапредување на 
јавнообвинителски службеник

4. Вработување со преземање

Член 28

(1) Вработен во органите на државната управа, државните органи, 
јавните обвинителства, судовите и други институции, како и правни лица, кој ги 
исполнува посебните услови утврдени во актот за систематизација на 
работните места на Јавното обвинителство, може да биде преземен и 
распореден на соодветно работно место во Јавното обвинителство, доколку 
работното место е утврдено во актот за систематизација на работните места и 
не е пополнето. 

(2) Преземањето се реализра без објавување на интерен, односно 
јавен оглас.

(3) Преземањето се спроведува по барање на Јавниот обвинител кој 
раководи со Јавното обвинителство и со согласност на функционерот кој 
раководи со органот или институцијата односно секретарот, Јавниот обвинител 
на Република Македонија, Претседателот на судот и вработениот.

(4)  По барањето од став (2) на овој член функционерот кој раководи со 
органот или институцијата односно секретарот, Јавниот обвинител на 
Република Македонија или Претседателот на судот се должни да ја дадат 
потребната согласност за бараниот вработен во рок од 3 дена од денот на 
прием на барањето.

(5) Во одлуката за преземање се регулира и статусот на вработениот 
по укинувањето на Јавното обвинителство, согласно одредбите од овој Закон.

Стекнување со статус на јавнообвинителски службеник

Член 29

(1) Вработените кои се преземени од правни лица, статусот на 
јавнообвинителски службеници го стекнуваат доколку во рок од 6 месеци од 
нивното преземање ја поминат интерната постапка за стекнување со статус на 
јавнообвинителски службеник.

(2) Интерната постапка за стекнување со статус на 
јавнообвинителски службеник подразбира полагање на испит за 
јавнообвинителски службеник и интервју.

(3) Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство, 
формира Комисија за спроведување интерна постапка за стекнување со статус 
на јавнообвинителски службеник, составенa од 3 члена, при што при 
формирањето на Комисијата се обезбедува начелото на соодветна и правична 
застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.

(4) Комисијата од став 3 од овој член, зависно потребите спроведува 
постапка за стекнување статус на јавнообвинителски службеник и го 
определува денот на полагање на испитот за стекнување статус на 
јавнообвинителски службеник. 

(5) Испитот за стекнување статус на јавнообвинителски службеник, 
се спроведува согласно членовите 18 и 19 од овој Закон, со тоа што Комисијата 
од став 3 на овој член дефинира минимум стандарди кои треба да бидат 
задоволени за да се смета дека испитот е успешно положен.
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(6) Резултатите од испитот Комисијата од став 3 од овој член ги 
објавува на огласната табла во Јавното обвинителство.

(7) За вработениот кој не го положил испитот постапката завршува и 
истиот не се стекнува со статус на јавнообвинителски службеник, а неговите 
права од работен однос се регулираат согласно законските прописи со кои се 
регулираат работните односи.

(8) Доколку вработеното лице го положи испитот, Комисијата од став 
3 од овој член го одредува датумот и времето на оддржувањето на интервјуто.

(9) Интервјуто го спроведува Комисијата од став 3 од овој член.
(10) Во рок од три дена од денот на спроведување на интервјуто, 

Комисијата од став 3 од овој член доставува извештај за спроведената 
постапка и резултатите од истата до Јавниот обвинител кој раководи со јавното 
обвинителство, кој пак во дополнителен рок од 3 дена од приемот на 
извештајот донесува одлука за стекнување на статус на јавнообвинителски 
службеник.

 

V. ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ

Член 30

Правата, должностите и одговорностите вработените во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство ги остваруваат 
согласно одредбите од Законот за јавнообвинителска служба.

VI. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА И ДОДАТОЦИ

Плата и надоместоци од плата

Член 31

(1) Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство  имаат право на плата и надоместоци од плата, соодветна на 
тежината на работата и доверените задачи, нивната одговорност и работното  
место според услови и критериуми утврдени со овој закон и/или колективен 
договор. 

(2) Платите и надоместоците од плата на вработените во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство се обезбедуваат од 
Буџетот на Јавното обвинителство. 

(3) Платите на вработените во јавнообвинителската служба на 
Јавното обвинителство се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат во 
нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец, 
а најдоцна до 15 во тековниот месец.

                                                    Член 32

(1) Платата од член 31 став (1) на овој закон не се однесува на 
истражителите кои ќе бидат доделени на работа на Јавниот обвинител кој 
раководи со Јавното обвинителство и лицата во секторот за обезбедување на 
Јавното обвинителство.



18

(2) Истражителите кои ќе бидат доделени на работа на Јавниот 
обвинител кој раководи со Јавното обвинителство и лицата во секторот за 
обезбедување на Јавното обвинителство имаат право само на додаток 
согласно овој закон, а платата и надоместоците на плата ќе се регулираат 
согласно законските прописи според кои имаат засновано работен однос во 
органот од каде што доаѓаат. 

(3) Истражителите кои ќе бидат доделени на работа на Јавниот 
обвинител и лицата во секторот за обезбедување на Јавното обвинителство 
имаат право на следните додатоци:

- додаток за посебни услови за работа; 
- додаток заради постоење на висок ризик и
- додаток за доверливост.

Член 33

(1) Со платата која се исплатува на вработениот во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство се обезбедува 
вреднување на соодветниот степен на образование утврден со актот за 
систематизација за работните места, за работното место на кое тој е 
распореден и работното искуство. 

(2) Делот на плата за степенот на образование кое го стекнал 
вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство се 
вреднува на следниот начин: 

- завршен VII/3 степен или 480 кредити според ЕКТС        250 бодови
- завршен VII/2 степен или 300 кредити според ЕКТС        225 бодови
- завршен VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС        200 бодови
- 180 кредити според ЕКТС                                                   175 бодови
- вишо образование                                                               150 бодови
- средно образование                                                     100 бодови.                      

(3) Додатокот на плата за звање се вреднува, и тоа за:
Генерален секретар на Јавното обвинителство - 649 бодови 
Секретар на Јавното обвинителство - 550 бодови 
Самостоен јавнообвинителски советник - 516 бодови 
Раководител на сектор - 490 бодови 
Раководител на одделение - 372 бодови 
Виш јавнообвинителски советник - 352 бодови 
Јавнообвинителски советник - 325 бодови 
Виш стручен јавнообвинителски соработник - 287 бодови 
Стручен јавнообвинителски соработник - 270 бодови 
Помлад јавнообвинителски соработник - 243 бодови 
Советник - 325 бодови 
Соработник - 270 бодови 
Помлад соработник - 243 бодови 
Самостоен јавнообвинителски референт - 246 бодови 
Виш јавнообвинителски референт - 228 бодови 
Јавнообвинителски референт - 211 бодови 
Помлад јавнообвинителски референт - 187 бодови 
Самостоен референт - 246 бодови 
Виш референт - 211 бодови 
Помлад референт - 187 бодови. 

 (4) Работното искуство на вработените во јавнообвинителската 
служба на Jавното обвинителство се вреднува во износ од 0,5% во делот на 
основната плата со која се вреднува образованието и додатокот на плата за 
звање, за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%. 
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Вредност на бод

Член 34

(1) Вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените 
во јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство се утврдува секоја 
година со одлука на Владата на Република Македонија.

(2) Вредноста на бодот на вработените во јавнообвинителската 
служба на Јавното обвинителство соодветствува со вредноста на бодот на 
јавнообвинителските службеници.

Додатоци

Член 35

(1) Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство имаат право на додатоци и тоа:

- додаток за посебни услови за работа; 
- додаток заради постоење на висок ризик и
- додаток за доверливост.
 (2) Во актот за систематизација на работните места ќе биде 

предвидено кои дадотоци следуваат за кои работни места. 
 

VII. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 36

Стручното усовршување Вработените во јавнообвинителската служба 
на Јавното обвинителство  го остваруваат согласно одредбите од Законот за 
јавнообвинителска служба.

VIII. УПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТОТ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ

Систем за управување со ефектот
 

Член 37

(1) Во јавното обвинителство се воспоставува систем за управување 
со ефектот на јавнообвинителските службеници. 

(2) Системот од ставот (1) на овој член го сочинуваат утврдување на 
работните цели и задачи, утврдување на индивидуалниот план за стручно 
усовршување, како и постапка за оценување на ефектот на 
јавнообвинителскиот службеник. 
 
  



20

Утврдување на работните цели и задачи
 

Член 38

(1) Работните цели и задачи на јавнообвинителскиот службеник се 
утврдуваат врз основа на Годишната програма за работа на Јавното 
обвинителство. 

(2) Работните цели и задачи на јавнообвинителскиот службеник 
треба да бидат јасни, прецизни, мерливи и со утврдена временска рамка за 
извршување. 

(3) Работните цели и задачи се утврдуваат од страна на 
претпоставениот на јавнообвинителскиот службеник во соработка со 
јавнообвинителскиот службеник на крајот на постапката на оценување на 
работните достигнувања, во декември во тековната година за наредната. 

(4) Со актот за систематизација се утврдува кој во рамките на 
Јавното обвинителство има улога на непосредно претпоставен на кои 
јавнообвинителски службеници.
 

Утврдување на план за стручно усовршување
 

Член 39

(1) Во индивидуалниот план за стручно усовршување се утврдува 
потребата за стручно усовршување на јавнообвинителскиот службеник, заради 
ефикасно извршување на утврдените работни цели и задачи и потребата од 
развој и унапредување на работните компетенции. 

(2) Индивидуалниот план за стручно усовршување се утврдува од 
страна на непосредно претпоставениот на јавнообвинителскиот службеник, во 
соработка со јавнообвинителскиот службеник, по поставувањето на работните 
цели и задачи. 
 

Континуирано следење на ефектот и полугодишно интервју
 

Член 40

(1) Непосредно претпоставениот на јавнообвинителскиот службеник 
е должен континуирано да го следи ефектот на јавнообвинителскиот службеник 
во текот на целата година и по потреба да предлага мерки за подобрување на 
истиот. 

(2) Како дел од процесот на континуирано следење на ефектот на 
јавнообвинителскиот службеник, најдоцна до 31 мај во годината, се спроведува 
полугодишно интервју. 

(3) По спроведување на полугодишното интервју се пополнува 
извештајот за полугодишно интервју, кој го потпишуваат јавнообвинителскиот 
службеник и непосредно претпоставениот на јавнообвинителски службеник. 

(4) Копија од извештајот од ставот (3) на овој член му се доставува 
на јавнообвинителскиот службеник. 

(5) Доколку во извештајот за полугодишното интервју, непосредно 
претпоставениот на јавнообвинителски службеник, врз основа на докази, 
утврди дека јавнообвинителскиот службеник не ги исполнил поставените цели, 
односно покажува незадоволителни резултати за време на полугодишниот 
период, не покажува потребна стручност и компентентност, има значителни 
грешки во работата и постапувањето, работните задачи ги извршува 
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ненавремено, односно не покажува интерес за квалитетот на извршување на 
работните задачи, истиот ќе започне постапка за подобрување на ефектот. 

(6) Во постапката за подобрување на ефектот се предлагаат 
дополнителни обуки или менторство и се изрекува писмена опомена во која 
јавнообвинителскиот службеник се предупредува на можноста да биде оценет 
со негативна оценка, доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до 
истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект. 

(7) Начинот на спроведување на полугодишното интервју, како и 
формата и содржината на извештајот од ставот (3) на овој член, ги пропишува 
министерот за правда.

Оценување на ефектот на јавнообвинителскиот службеник

Член 41

(1) Јавнообвинителските службеници задолжително се оценуваат 
еднаш годишно, и тоа најдоцна до 1 декември за тековната година. 

(2) Оценувањето на јавнообвинителскиот службеник го врши 
непосредно претпоставениот на јавнообвинителскиот службеник (во 
натамошниот текст: оценувачот). 

(3) Оценувањето на генералниот секретар, го врши Јавниот 
обвинител кој раководи со Јавното обвинителство. 

(4) Оценувачот со оценки од „1“, „2“, „3“, „4“ и „5“ ја оценува работата 
на јавнообвинителскиот службеник во однос на квалитетот, ефективноста и 
ефикасноста на работењето, почитувањето на роковите и нивото на 
исполнување на утврдените работни цели и задачи, нивото на вклученост и 
посветеност на работата, придонесот во реализацијата на програмата за 
работа на јавното обвинителство, реализацијата на индивидуалниот план за 
стручно усовршување и однесувањето на јавнообвинителскиот службеник, а го 
зема предвид и извештајот од полугодишното интервју. 

(5) Оценувачите од ставот (2) на овој член се должни на пропишан 
образец да ги оценат јавнообвинителските службеници и најдоцна до 1 
ноември да му ги достават обрасците за оценување. 

(6) Во формирање на оцената за јавнообвинителскиот службеник 
учестуваат и други лица со кои јавнообвинителскиот службеник работел во 
Јавното обвинителство согласно годишниот распоред за работа, така што и тие 
пополнуваат образец за оцена и му го доставуваат на непосредно 
претпоставениот на јавнообвинителксиот службеник. 

(7) Јавнообвинителските службеници од ставот (6) на овој член 
најдоцна до 1 ноември ги даваат оценките анонимно, на образец на кој 
задолжително е внесено името и презимето на јавнообвинителскиот службеник 
кој се оценува како и општите работни компетенции по однос на кои се оценува. 

(8) Генералниот секретар во соработка со оценувачите од ставот (2) 
на овој член, најдоцна до 15 декември на пропишан образец ја пресметува 
годишната оценка за јавнообвинителскиот службеник. 

(9) По завршувањето на оценувањето, копија од образецот за 
оценување, освен делот кој се однесува на поединечните оценки на другите 
оценувачи, се доставува и до јавнообвинителскиот службеник. 

(10) Против оценката на ефектот незадоволниот јавнообвинителски 
службеник има право во рок од осум дена од денот на приемот на копијата од 
образецот за оценување, да поднесе жалба до Јавниот обвинител кој раководи 
со Јавното обвинителство.  Генералниот секретар како и лицата на кои Јавниот 
овинител кој раководи со јавното обвинителство, согласно актот за 
систематизација им е непосредно претпоставен, имаат право на заштита 
согласно прописите со кои се регулираат работните односи.
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(11) Јавното обвинителство врз основа на резултатите од извршеното 
оценување изготвува сублимиран извештај за извршеното оценување.

(12) Примерок од извештајот од ставот (11) на овој член, се доставува 
и до Министерството за информатичко општество и администрација, како 
надлежно за водење на Регистар за годишни оценки на административните 
службеници. 

(13) Начинот на оценување на јавнообвинителскиот службеник, 
формата и содржината на образецот за оценување од ставовите (5) и (7) на 
овој член, како и формата и содржината на извештајот од ставовот (12) на овој 
член, ги пропишува министерот за правда.

Постапка на оценување во други околности
 

Член 42

(1) Јавнообвинителскиот службеник кој во текот на годината за која 
се врши оценувањето, бил отсутен од работа подолго од шест месеци 
(боледување, неплатено отсуство и друго), како и јавнообвинителскиот 
службеник кој за првпат се вработил како јавнообвинителски службеник и 
работел пократко од шест месеци во периодот за кој се врши оценувањето, 
нема да биде оценуван. 

(2) Оценувањето на јавнообвинителскиот службеник, кој во текот на 
годината за која се врши оценувањето, преку постапка на мобилност е 
распореден, односно преземен на друго работно место, го врши новиот, врз 
основа на писмен извештај од претходниот оценувач. 

(3) Доколку оценувачот во текот на годината за која се врши 
оценувањето, го промени работното место, или му престане работниот однос, 
оценувањето на јавнообвинителските службеници со кои раководел, го врши 
новиот, врз основа на писмен извештај од претходниот оценувач. 

(4) Содржината на извештаите од ставовите (2) и (3) на овој член и 
начинот на оценување на јавнообвинителските службеници ги пропишува 
министерот за правда. 
 

Годишна оценка на јавнообвинителскиот службеник

Член 43

Годишната оценка на јавнообвинителскиот службеник може да биде: 
- „особено се истакнува”, доколку има вредност од 4.51 до 5.00; 
- „се истакнува”, доколку има вредност од 3.51 до 4.50; 
- „задоволува”, доколку има вредност од 2.51 до 3.50; 
- „делумно задоволува”, доколку има вредност од 1.51 до 2.50 и 
- „не задоволува”, доколку има вредност од 1.00 до 1.50. 

 

Одличен и слаб ефект

Член 44

(1) Јавнообвинителските службеници од ранг-листата за кои 
годишната оценка е “особено се истакнува”, ќе бидат наградени со бонус во 
износ од една плата примена во последниот месец во годината во која се 
вршело оценувањето. 
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(2) На јавнообвинителскиот службеник кој е оценет со оценка „не 
задоволува”, во две последователни оценувања, ќе му престане работниот 
однос. 

(3) Начинот на утврдување на висината и пресметката на бонусите од 
плата ги пропишува министерот за правда.

IX. ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

1. Дисциплинска одговорност

Член 45

За регулирање на дисциплинската одговорност на вработените во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство  се применуваат 
одредбите од Законот за јавнообвинителска служба.

Член 46

Сите дисциплински мерки против јавнообвинителскиот службеник, 
вклучително и одлуката за видот на дисциплинската мерка и нејзиното траење, 
ги донесува и изрекува Јавниот обвинител кој раководи со Јавното 
обвинителство. 

Член 47

(1) Јавниот обвинител кој раководи со јавното обвинителство во рок 
од 8 дена од поднесување на предлог за поведување дисциплинска постапка 
формира Комисија за водење дисциплинска постапка за потешка дисциплинска 
повреда составена од 5 члена.

(2) При формирањето на Комисијата од ставот (1) на овој член, се 
обезбедува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници.

(3) Комисијата од став (1) на овој член, своите предлози ги доставува 
до Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство.

2. Материјална одговорност

Член 48

За регулирање на материјалната одговорност на вработените во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство  се применуваат 
одредбите од Законот за јавнообвинителска служба.

Член 49

(1) Јавниот обвинител кој раководи со јавното обвинителство 
формира Комисија за утврдување на материјалната одговорност на 
јавнообвинителскиот службеник составена од 3 члена и со одлука го 
определува нејзиниот состав.
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(2) При формирањето на Комисијата од ставот (1) на овој член, се 
обезбедува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници.

(3) Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство врз 
основа на извештај од Комисијата од ставот (1) на овој член, донесува решение 
за надомест на штета.

(4) Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство може 
целосно или делумно да го ослободи јавнообвинителскиот службеник од 
надоместување на штетата, доколку таа не е сторена со намера или доколку со 
исплата на надоместок за настанатата штета се загрозува егзистенцијата на 
јавнообвинителскиот службеник и неговото семејство или во други случаи 
утврдени со колективен договор.

Член 50

Против одлуките на Јавниот обвинител кој раководи со Јавното 
обвинителство, кои се однесуваат на изречена дисциплинска мерка за полесна 
дисциплинска повреда, за потешка дисциплинска повреда, одлуката за 
надомест на штета и одлуката за суспензија, јавнообвинителскиот службеник 
има право на заштита согласно законските прописи со кои се уредуваат 
работните односи.

X. ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

Видови на престанок на работен однос

Член 51

На вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство му престанува работниот однос :

- со спогодба;
- на негово барање; 
- по сила на закон и 
- во други случаи утврдени со овој и  друг закон и колективен договор.

Престанок на работен однос со спогодба

Член 52

На вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство му престанува работниот однос со спогодба, кога со Јавниот 
обвинител кој раководи со Јавното обвинителство ќе склучи писмена спогодба 
за престанок на работниот однос.
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Престанок на работен однос по барање на вработениот

Член 53

(1) На вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство му престанува работниот однос, ако поднесе писмено барање 
за престанок на работниот однос.

 (2) Во случај на престанок на работниот однос по барање на 
вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство, 
отказниот рок трае 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
престанок на работниот однос, освен ако со закон поинаку не е утврдено.

Престанок на работен однос по сила на закон

Член 54

На вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство му престанува работниот однос по сила на закон, ако:

- ја загуби работната способност, со денот на доставувањето на 
правосилното решение за утврдување на загубената работна 
способност;

- му престане државјанството на Република Македонија, со денот на 
доставувањето на решението за отпуст од државјанство на 
Република Македонија; 

- биде осуден за кривично дело во врска со службената должност,  
со денот на правосилноста на  пресудата; 

- му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или 
должност, со денот на правосилноста на пресудата; 

- поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест 
месеци, со денот на започнувањето на издржување на казната;

- наврши 62, 63, 64 или 65 години старост за жена, односно 64, 65, 
66 или 67 години старост за маж; 

- неоправдано отсуствува од работа најмалку три работни дена 
последователно во еден месец;  

- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити 
податоци во однос на општите и посебните услови за вработување; 

- во рок од три работни дена не се врати на работа по завршувањето 
на неплатеното отсуство поради стручното оспособување или 
усовршување; 

- во други случаи утврдени со закон и колективен договор.

Други основи за престанок на работен однос

Член 55

 (1) На вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство му престанува работниот однос и заради :

- престанок на потребата за извршување на работните задачи во 
рамки на работното место на кое е распореден во Јавното 
обвинителство и

- прекршување на начелото на доверливост.
(2) Вработениот во јавнообвинителската служба на Јавното 

обвинителство на кој ќе му престане работниот однос заради прекршување на 
начелото на доверливост е должен во целост да ги врати средствата кои ги има 
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примено како додаток и истиот има трајна забрана да оддава информации и 
сознанија кои ги дознал или ги поседувал за време на работата во Јавното 
обвинителство. 

Правен статус на Вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство  по укинување на Јавното обвинителство

Член 56

 (1) По укинувањето на Јавното обвинителство вработените во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство, со нивна согласност ќе 
бидат упатени на работа во Јавното обвинителство на Република Македонија 
на позиции со споредливи лични примања (на работни места од иста категорија 
и ниво кое го стекнале во Јавното обвинителство). Во спротивно работниот 
однос им престанува.

(2) По исклучок, на лицата кои се вработени во Јавното 
обвинителство, а кои не се стекнале со статус на јавнообвинителски службеник, 
со укинување на Јавното обвинителство работниот однос им престанува по 
сила на закон.

(3) Лицата од ставот (1) и ставот (2) на овој член кои ќе постапат 
спротивно на обврските согласно начелото на доверливост определено во 
посебниот договор склучен со Јавниот обвинител кој раководи со Јавното 
обвинителство или ќе постапат спротивно на Законот за класифицираните 
информации се должни во целост да ги вратат средствата кои ги имаат 
примено како додаток. 

Решение за престанок на работен однос

Член 57

Решението за престанок на работниот однос на вработениот во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство го донесува Јавниот 
обвинител кој раководи со Јавното обвинителство. 

Тужба против решение за престанок на работен однос

Член 58

Против решението за престанок на работниот однос, вработениот во 
јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство има право на тужба 
пред надлежен суд. 
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 59

Актот за внатрешна организација и систематизација на работните 
места, Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство ќе ги донесе 
најдоцна пет дена по влегувањето во сила на овој закон.

Член 60

Во рок од 5 дена од укинувањето на Јавното обвинителство, Јавното 
обвинителство на Република Македонија е должно вработените во 
јавноовинителската служба на Јавното обвинителство, кои дале согласност за 
нивно преземање, да ги инкорпорира во Годишниот план за вработување.

Член   61
Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во 

"Службен весник на Република Македонија”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 
ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА СЛУЖБА НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА 
ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ  ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 

СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ

             Со предложениот закон се предлага системско уредување на 
правата, обврските, одговорностите, платата и додатоците на плата на 
вработените во јавнообвинителската служба во Јавното обвинителство за 
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникациите.

Предлогот на Законот за вработените во јавнообвинителската служба 
во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите 
содржи 61 члена, кои се систематизирани во седум глави.

Со Главата I од предложениот закон се содржани основните одредби, 
односно предметот на Законот, со кои се дефинира опфатот на вработените во 
јавнообвинителската служба во Јавното обвинителство за гонење на кривични 
дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на 
комуникациите, начелата и класификацијата на работните места.  

Со Главата II, III и IV се уредуваат видовите на вработување и начинот 
на пополнување на работните места на во јавнообвинителската служба на 
Јавното обвинителство, кое може да се изврши преку постапка за вработување 
преку објавување јавен оглас и преку преземање, а пропишани се и општите 
услови за пополнување на работните места. Воедно предвидени се и постапки 
за унапредување. Истовремено, во оваа глава е пропишан посебен член за 
истражителите кои му се доделуваат на работа на Јавниот обвинител кој 
раководи со Јавното обвинителство и лицата кои ќе работат на 
обезбедувањето, при што се пропишува дека бројот на овие лица со одлука го 
определува Јавниот обвинител кој раководи со Јавното обвинителство, а се 
дефинира и нивниот статус во рамките на јавнообвинителската служба.

Во Главата V се уредуваат правата, должностите и одговорностите на 
вработените во јавнообвинителската служба на Јавното обвинителство, со тоа 
што овој Закон упатува на примена на одредбите од Законот за 
јавнообвинителска служба, бидејќи во овие сегменти, не постои никаква пречка 
за дирекна примена на постоечкиот закон. И за главата VII која се однесува на 
стучното усовршување, содржана е упатувачка одредба на Законот за 
јавнообвинителска служба, од веќе образложените причини.

Во главата VI во целост се уредува платата и додатоците на плата на 
кои имаат право вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство, како и истражителите и лицата во секторот за обезбедување, 
имајќи ја предвид одредбата од Законот за јавното обвинителство за гонење на 
кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското 
следење на комуникациите каде е определено дека платата и другите 
надоместоци на вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство ќе се определат со закон. 
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Во Главата VIII се уредува ефектот на јавнообвинителските 
службеници, преку порпишување на постапки за следење на нивната работа и 
нивно оценување, како и ефектот на успешноста од работењето врз работниот 
однос.

Во главата IX уреденеи се дисциплинската и материјалната 
одговорност на вработените во јавнообвинителската служба на Јавното 
обвинителство, со тоа што уредени се само прашањата кои од постоечкиот 
Закон за јавнообвинителска служба беа неприменливи, а за се останато 
содржана е упатувачка одредба на Закоото за јавнообвинителска служба.

Во главата X се утврдени начините за престанок на  работниот однос 
на вработените во јавнообвинителската служба во Јавното обвинителство, при 
што со законот се предвидуваат и други основи за престанок на работниот 
однос и во случаите кога ќе престане потребата за извршување на работните 
задачи за конкретното работно место, како и престанок на работниот однос 
заради прекршување на начелото за доверливост. При тоа, имајќи ги предвид 
специфичните работни задачи кои ги извршуваат вработените, во 
предложениот закон пропишана е обврска за враќање во целост на средствата 
примени како додаток за доверливост за лицата кои ќе го прекршат начелото на 
доверливост или ќе постапат спротивно на Законот за класифицирани 
информации. Истовремено се пропишува дека решението за престанок на 
работниот однос го донесува Јавниот обвинител кој раководи со Јавното 
обвинителство. Воедно содржани се одредби со кои се регулира статусот на 
вработените лица по укинување на јавното обвинителство, а кои се однесуваат 
токму на престанокот на нивниот работен однос.

Во Главата XI од Законот се сместени преодните и завршни одредби со 
кои е уредено влегвањето во сила на Законот, утврден е рок за носење на актот 
за внатрешна организација и систематизација на работните места во Јавното 
обвинителство, како и рокот за постапување на Јавното обвинителство на 
Република Македонија со цел да не се јави правна празнина во постапувањето 
при преземањата на вработените од јавнообвинителската служба. 

                                                       

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и како такви прават 
правна целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложениот текст на Предлог-законот за вработените во 
јавнообвинителската служба во Јавното обвинителство за гонење на кривични 
дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на 
комуникациите, системски се регулираат прашањата кои се однесуваат на 
вработените во ова Јавно обвинителство, а законот нема да има непредвидени 
финансиски импликации, бидејќи платите и надоместоците за реализација на 
вработувањата се веќе инкорпорирани во финасискиот план на Јавното 
обвинителство, кој согласно член 16 став 3 од Законот за јавно обвинителство 
за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
незаконското следење на комуникациите не може да се менува и 
Министертсвото за финансии и Собранието на Република Македонија се 
должни да го вградат во Буџетот на Јавното обвинителство на Република 
Македонија.


