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В О В Е Д 

I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со Законот за служба во Армијата на Република Македонија се уредуваат статусот, правата, 
обврските, должностите и одговорностите на персоналот на служба во Армијата на Република 
Македонија, како и системот на плати и надоместоци на плати и други прашања во врска со 
службата во Армијата, а особено и засновање на работен однос како за активниот, така и за 
цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ
Законот за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија се заснова 
врз истите начела на кои се темели постојниот Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предложените дополнувања не предизвикуваат финансиски последици.

IV. ПРОЦЕНА 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 спроведувањето на Предлог - законот не се потребни дополнителни средства од Буџетот на 
Република Македонија. 

V.ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Согласно членот 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија се предлага законот 
да се донесе по скратена постапка, од причина што не е во прашање обемен и сложен закон.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), во членот 38 по 
ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот 1 од овој член, за цивилен персонал на служба во Армијата без 
објавување на јавен оглас, може да се прими професионален војник на кого службата во Армијата 
му престанала поради навршување на 45 години возраст, доколку ги исполнува посебните услови 
утврдени во актот за формација на Армијата.“
Ставот (3) станува став (4).

Член 2
По членот 40-б се додава нов член 40-в, кој гласи:

„40-в
(1) Лица кои имаат посебни специјалности од особено значење за Армијата, а се преземени 

од страна на друг орган на државната и локалната власт и други државни органи основани 
согласно со Уставот и со закон, може да засноваат работен однос на неопределено време со 
Министерството за одбрана без објавување на јавен оглас, со спогодба за преземање.

(2) Лицата од став 1 од овој член се распоредуваат на формациските места согласно актите 
за формацијата на Армијата, во чин и звање со кои се стекнале пред преземањето, а согласно 
стекнатата посебна специјалност.“

                                                                           Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Со членот 1 се предлага дополнување на членот 38 со нов став со кој се предвидува можноста 
професионален војник на кого службата во Армијата му престанува поради навршување на 45 
години возраст, да може да се прими на служба во Армијата на Република Македоднија како 
цивилен персонал без објавување на јавен оглас, доколку ги исполнува посебните услови утврдени 
во актот за формација на Армијата.
Со членот 2 се предлага дополнување на законот со нов член 40-в со кој се предвидува можноста, 
лицата кои имаат посебни специјалности од особено значење за Армијата, а работат во друг орган 
на државната власт, јавно претпријатие, установа или служба, како специфичен дефицитарен 
кадар квалификуван, односно оспособен за потребите на Армијата на Република Македонија, да 
може да засноваат работен однос на неопределено време со Министерството за одбрана без 
објавување на јавен оглас, со спогодба за преземање, како и можноста дел од нив да се 
распоредат на формациските места согласно актите за формацијата на Армијата, во ист чин и 
звање, согласно стекнатата посебна специјалност.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените законски решенија се меѓусебно поврзани  со законските решенија предвидени во 
самиот закон. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Решавање на статусни прашања на дел од професионалните војници на кои службата во Армијата 
на Република Македонија им престанува по навршување на 45 години возраст, со засновање на 
работен однос како цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија, без 
објавување на јавен оглас. Истото се однесува и за персоналот со посебни специјалности од 
значење за Армијата, кој ќе се преземе во Министерството за одбрана со спогодба на формациски 
места согласно актите за формација на Армијата, во чин и звање со кои се стекнале пред 
преземањето во друг орган на државната власт, а согласно стекнатата посебна специјалност.



ОДРЕДБA ШТО СЕ ДОПОЛНУВА

Член 38
(1) За цивилен персонал на служба во Армијата се прима кандидат по пат на јавен оглас кој ги 
исполнува следниве општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да е полнолетен,
- да има завршено високо или средно образование,
- да има општа здравствена и физичка способност и
- да не е постар од 40 години.

(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, кандидатот треба да ги исполнува и посебните 
услови утврдени во актот за формација на Армијата.
(3) Начинот на прием на лицата од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за одбрана.

                                                           

 






