Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните
службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април
2001 година.
Бр. 07-1607/1
25 април 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија"
број 59/2000 и 112/2000), во членот 3 став (2) по зборовите: "Јавното обвинителство", се
додаваат зборовите: "Агенцијата за државни службеници", а зборовите: "Народната банка
на Република Македонија" се бришат.
Во ставот (5) по зборот "установи" се додаваат зборовите: "и Царинската управа", по
зборовите: "Министерството за внатрешни работи" сврзникот "и" се брише, се става
запирка, а по зборот "разузнавање" се додаваат зборовите: "и Царинската управа".
Член 2
Во членот 6 став (5) зборовите: "Народната банка на Република Македонија" се бришат,
а по зборовите: "Државниот завод за ревизија", се става запирка и се додаваат зборовите:
"Агенцијата за државни службеници".
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
"(6) Во однос на стручната служба на Собранието на Република Македонија,
генералниот секретар ги има правата и должностите на функционер кој раководи со
органот од член 3 став (2) на овој закон."
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).
Член 3
Во членот 7 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: "како самостоен државен орган со својство на правно лице", а во
ставот (2) алинеја 1 се менува и гласи: "-подготвува и донесува прописи што се однесуваат

на државните службеници за кои е овластена со закон, по претходно мислење од органите
од член 3 став (2) на овој закон".
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
"(4) Агенцијата ги пропишува правилата на работењето кога одлучува по жалби,
односно приговор како второстепен орган."
Член 4
Членот 8 се менува и гласи:
"(1) Со Агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува Собранието на
Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за време од шест
години.
(2) Директорот на Агенцијата има заменик кој го именува и разрешува Собранието на
Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за време од шест
години.
(3) За својата работа и за работата на Агенцијата, директорот и заменикот на
директорот на Агенцијата одговараат пред Собранието на Република Македонија.
(4) Директорот на Агенцијата му поднесува на Собранието на Република Македонија
извештај за својата работа, најмалку еднаш годишно."
Член 5
По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:
"Член 8-а
(1) Директорот на Агенцијата, односно неговиот заменик се разрешува ако:
1) тоа сам го побара;
2) биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци;
3) трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата што ја утврдува Собранието
на Република Македонија и
4) нестручно, пристрасно и несовесно ја врши функцијата."
Член 6
Во членот 10 ставот (3) се менува и гласи:
"(3) Мандатот на генералниот секретар на Врховниот суд на Република Македонија,
Уставниот суд на Република Македонија, Јавното обвинителство, Републичкиот судски
совет, Народниот правобранител, Државниот завод за ревизија и Агенцијата за државни
службеници трае колку и мандатот на функционерот кој раководи со органот."
Член 7
Членот 11 се менува и гласи:
"(1) Барањето за потребата од нови вработувања на државни службеници, органите од
член 3 став (2) на овој закон го доставуваат до Агенцијата.
(2) Државните службеници, освен генералните и државните секретари, се вработуваат
со јавен оглас, кој го објавува Агенцијата во најмалку два дневни весници.
(3) Генералниот, државниот секретар, како и функционерот кој раководи со органот од
член 3 став (2) на овој закон во кој не се именува генерален, односно државен секретар,
формира Комисија за спроведување на постапката за вработување на државен службеник,
составена од пет члена (во натамошниот текст: Комисија).
(4) Комисијата од став (3) на овој член, ја сочинуваат генералниот, односно државниот
секретар, два раководни и еден стручен државен службеник од органот од член 3 став (2)
на овој закон и еден член од Агенцијата.

(5) По исклучок од ставот 4 на овој член, како надворешен член на Комисијата може да
се назначи стручно лице во зависност од условите што се бараат за соодветното работно
место."
Член 8
Членот 12 се менува и гласи:
"(1) Кандидатите што се пријавиле на јавниот оглас од член 11 став (2) на овој закон,
освен за работните места за звање помлад соработник и помлад референт, кои ги
исполнуваат условите, полагаат стручен испит.
Стручниот испит се полага во Агенцијата.
(2) Агенцијата подготвува листа од најмалку пет најуспешни кандидати што го
положиле стручниот испит, која ја доставува до Комисијата од член 11 став (3) на овој
закон.
(3) Ако стручниот испит го положиле помалку од пет кандидати, Агенцијата повторно
го објавува јавниот оглас и го спроведува испитот.
(4) Ако и по спроведувањето на постапката од став (3) на овој член не се обезбеди
листа со најмалку пет најуспешни кандидати кои го положиле стручниот испит,
Агенцијата може да подготви листа и со помалку од пет кандидати.
(5) Комисијата од член 11 став (3) на овој закон по правило изготвува листа од тројца
кандидати за секое работно место, врз основа на која генералниот секретар, државниот
секретар, како и функционерот кој раководи со органот од член 3 став (2) на овој закон во
кој не се именува генерален, односно државен секретар ќе го врши изборот.
(6) Против одлуката од став (5) на овој член, кандидатот што не е избран има право на
жалба до Агенцијата во рок од осум дена од денот кога е писмено известен за извршениот
избор. Агенцијата одлучува по жалбата во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.
(7) Жалбата го одлага извршувањето на одлуката од став (6) на овој член.
(8) По завршувањето на постапката за избор, генералниот секретар, државниот
секретар, како и функционерот кој раководи со органот, во кој не се именува генерален,
односно државен секретар, донесува решение за вработување."
Член 9
По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:
"Член 12-а
Агенцијата со правилник ги утврдува критериумите и стандардите како и постапката за
вработување и селекција на државните службеници."
Член 10
Членот 13 се менува и гласи:
"(1) Агенцијата подготвува листа од пријавените кандидати за работно место во звање
помлад соработник и помлад референт и ја доставува до Комисијата од член 11 став (3) на
овој закон.
(2) При спроведувањето на постапката за вработување на кандидатите од став (1) на
овој член соодветно се применува членот 12 од овој закон."
Член 11
Во членот 14 во ставот (4) бројот "(2)" во заградата се заменува со бројот "(3)".
Член 12

Во членот 15 во ставот (1) по зборот "организира", се додаваат зборовите: "и
спроведува", а по ставот (2) се додава нова став (3), кој гласи:
"(3) Начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и
приправничкиот испит ги пропишува Агенцијата."
Член 13
Во членот 16 зборот "министрите", се заменува со зборовите: "генералниот секретар,
државниот секретар".
Член 14
Во членот 18 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Агенцијата донесува етички кодекс за државните службеници."
Член 15
Во членот 27 ставот (2) се менува и гласи:
"(2) Министерот, односно функционерот кој раководи со органот од член 3 став (2) на
овој закон, со акт ги определува начинот на извршувањето на функциите на органот за
време на штрајк, како и бројот на државните службеници кои ќе работат на извршување
на овие функции и на обезбедување на условите од став (1) на овој член."
Член 16
Во членот 32 став (1) зборовите: "го имал" се заменуваат со зборовите: "е соодветно на
стекнатото".
Член 17
Во членот 48 ставот (2) се менува и гласи:
"(2) Работните места од став (1) на овој член ги утврдува Агенцијата."
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Висината на износот од став (1) на овој член го утврдува Владата."
Член 18
Во членот 58 бројот "100%" се заменува со бројот "60%".
Член 19
Во членот 61 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Агенцијата донесува упатство за поблиски критериуми за доделување на паричната
награда од став (1) на овој член."
Член 20
Во членот 68 став (1) по точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:
"6) непочитување на актот од член 27 став (2) на овој закон."
Точките 6), 7), 8), 9) и 10) стануваат точки: 7), 8), 9), 10) и 11).
Во ставот (2) бројот "9" се заменува со бројот "10".
Во ставот (3) бројот "10)" се заменува со бројот "11)".
Член 21
Во членот 85 став (2) зборовите: "над десет години работен стаж во органите од член 3
на овој закон", се заменуваат со зборовите: "над пет години работен стаж".
Член 22

По член 96 се додава нов член 96-а, кој гласи:
"Член 96-а
Актите од член 7 став (4) и член 12-а, Агенцијата ќе ги донесе во рок од три месеци, а
актите од член 18 став (3), член 48 став (2) и член 61 став (3) во рок од шест месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон."
Член 23
Во членот 97 бројот "2001", се заменува со бројот "2002".
Член 24
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".

