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2011036873
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
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 22 март
2011 година.
Бр. 07-1516/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003,
17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009 114/2009, 35/10 и 167/10), во
членот 6 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и
систематизација на работните места ја пропишува министерот за информатичко
општество и администрација (во натамошниот текст: министерот).“
Член 2
Во членот 10 став (2) зборот „раководен“ се брише.
Член 3
Во членот 16 став (1) зборовите: „психолошки тест, тест за интегритет“ се бришат.
Ставовите (4), (5) и (7) се бришат.
Ставот (6) станува став (4)
Во ставот (8) кој станува став (5) зборовите: „директорот на“ се бришат.
Член 4
Во членот 17-а по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:
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„(2) Избраниот кандидат полага психолошки тест и тест за интегритет, а трошоците за
полагање на тестовите паѓаат на товар на избраниот кандидат.
(3) Мислењето од спроведениот психолошки тест и тест за интегритет од ставот (2) на
овој член, ангажираното лиценцирано стручно лице го доставува до органот од членот 3
став (2) на овој закон.
(4) Психолошкиот тест и тестот за интегритет со избраниот кандидат се спроведува во
рок од десет дена, но не пократок од пет дена од денот на донесувањето на одлуката за
избор.“
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15).
Член 5
По членот 17-а се додава нов член 17-б, кој гласи:
„Член 17-б
(1) Психолошкиот тест со кој се проверуваат социјалните способности на избраниот
кандидат за извршување на работите и задачите во државната служба се состои од
меѓународно признати психолошки тестови.
(2) Тестот за интегритет со кој се проверуваат етичките и моралните вредности на
кандидатот се состои од:
- тест кој се спроведува во писмена форма, врз основа на стандардно утврдена листа на
прашања и
- устен ден кој подразбира проверка на знаењата на кандидатот и можноста за
изразување, елоквенција и разбирање на значењето на државната служба преку давање
одговори на прашањата од општа култура.
(3) За спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет Агенцијата ангажира
лиценцирани стручни лица од независна и целосно акредитирана професионална
институција.“
Член 6
Досегашниот член 17-б станува член 17-в.
Член 7
Во членот 17-к по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во органот од членот 3 став (2) на овој
закон кој е новоформиран или во кој нема раководен државен службеник, секретар или
државен секретар, ментор е државен службеник во исто или повисоко звање од државниот
службеник кој е на пробна работа.”
Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).
Член 8
Во членот 17-л став (4) на крајот од текстот точката се брише и се додаваат зборовите:
„доколку кандидатот е од истиот орган, или за престанок на вработувањето доколку
кандидатот е од друг орган“.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува
секретар, во рок од три дена по завршување на пробната работа донесува решение за
стекнување со статус на државен службеник и распоредување на работно место, или за
престанок на вработувањето односно за распоредување на работно место или за враќање
на претходното работно место, доколку кандидатот е од истиот орган, или за престанок на
вработувањето доколку кандидатот е од друг орган.“
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Член 9
Во членот 70 став (2) запирката по зборовите: „раководен државен службеник“ се заменува
со сврзинкот „и“.
Член 10
Во членот 78 став (5) зборовите: „од ставот (6) на овој член“ се бришат.
Во ставот (6) зборовите: „се утврдува со акт на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите:
„ја пропишува министерот“.
Член 11
Во членот 79-а став (4) зборовите: „од членот 78 став (6) на овој закон“ се заменуваат
со зборовите: „согласно со членот 78 став (5) од овој закон“.
Член 12
Во членот 81-г алинеја 6 зборот „администрацијата“ се заменува со зборот „трудот“.
Член 13
Во членот 82-и став (1) зборовите: „Државниот инспекторат за администрација“ се
заменуваат со зборовите: „Државниот управен инспекторат“, а на крајот на реченицата
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен надзорот кој што согласно
со закон е во надлежност на друг државен орган“.
Во ставот (3) зборовите: „во Законот за инспекцискиот надзор“ се заменуваат со
зборовите: „со закон“.
Член 14
Во членот 82-љ став (1) зборовите: „Државниот инспекторат за администрација“ се
заменуваат со зборовите: „Државниот управен инспекторат“, а зборовите: “од членот 7
став (2) на овој закон“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: ,,Државниот инспекторат за администрација“ се заменуваат со
зборовите: “Државниот управен испекторат“.
Член 15
Одредбите од членовите 4 и 5 на овој закон ќе започнат да се применуваат по шест
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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