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 14 септември 2005 година.
Бр. 07-3323/1
14 септември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, 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 и 69/2004), во членот 1 по зборот “службеници” во третиот ред зборовите: “како и” се бришат, а точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “како и надлежностите на Агенцијата за државни службеници”.
Член 2
Во членот 3 став (2) зборовите: “органите на единиците на локалната самоуправа и
Градот Скопје” се заменуваат со зборовите: “во општинската администрација и администрацијата на градот Скопје”, а по зборовите: “Јавното обвинителство” се додаваат зборовите: “Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупцијата,
Дирекцијата за заштита на личните податоци, Комисијата за заштита на конкуренцијата”,
а точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: ( во натамошниот текст: органите
од членот 3 став (2) на овој закон).
Ставот (3) се менува и гласи:
“(3) Одредбите на овој закон се применуваат на лицата вработени во установите на кои
им се доверени јавни овластувања и на установите кои вршат дејности од јавен интерес,
ако тоа е утврдено со закон.”
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Член 3
Во членот 6 став (2) алинеја 1 по зборовите: “генерален секретар” зборот “односно” се
брише, точката и запирката на крајот се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите:
“секретар на градот Скопје, секретар на општина со седиште во град и секретар на општина со седиште во село;”.
Во ставот (5) зборовите: “Собранието на Република Македонија, претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија” се бришат, пред зборовите: “Јавното обвинителство” сврзникот “и” се заменува со запирка, а по зборовите: “Јавното обвинителство” се додаваат зборовите: “Државната изборна комисија, Државната комисија
за спречување на корупцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата” сврзникот “а”
пред зборовите: “државен секретар” се брише, точката на крајот се заменува со запирка и
се додаваат зборовите: “и во Секретаријатот за европски прашања, секретар на градот
Скопје се именува во градот Скопје, секретар на општина со седиште во град се именува
во општина со седиште во град и секретар на општина со седиште во село се именува во
општина со седиште во село”.
Ставот (6) се брише.
Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (6) и (7).
Ставот (8) кој станува став (7) се менува и гласи:
“(7) На предлог на Агенцијата за државни службеници, Владата на Република Македонија со уредба го уредува описот на звањата утврдени со овој закон.”
Член 4
Во членот 7 ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Агенцијата ги врши следниве работи:
- подготвува и донесува прописи што се однесуваат на државните службеници за кои е
овластена со закон, по претходно мислење од органите од членот 3 став (2) на овој закон;
- дава писмена согласност на актите за внатрешна организација и систематизација на
работните места на органите од членот 3 став (2) на овој закон;
- развива политики и дава насоки поврзани со групите на звањата и описот на работните места, селекцијата, вработувањето и престанокот на вработувањето, соодветната и правична застапеност, платите и надоместоците на плати, оценувањето и дисциплинската одговорност;
- одлучува по жалби и приговори како второстепен орган;
- ги координира активностите што се однесуваат на стручното усовршување и обуката
на државните службеници;
- води Регистар на државните службеници;
- собира и обработува податоци за вработените припадници на заедниците во органите
од членот 3 став (2) на овој закон;
- ја следи и се грижи за единствената примена на законите и прописите што се однесуваат на државните службеници и укажува за недоследностите во нивната примена до органите од членот 3 став (2) на овој закон;
- го унапредува ефикасното и ефективното работење на државните службеници и
- врши други работи утврдени со закон."
Ставот (4) се брише.
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Член 5
Во членот 8 став (4) зборовите: “својата работа” се бришат, а по зборот “за” се додаваат
зборовите: “работата на Агенцијата”.
Член 6
По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:
"Член 8-а
Директорот на Агенцијата:
- ја претставува Агенцијата;
- го организира и обезбедува законитото и ефикасното вршење на работите и задачите
во Агенцијата и
- донесува прописи и други акти за кои е овластен и презема други мерки од надлежност на Агенцијата во согласност со закон."
Постојниот член 8-а станува член 8-б.
Член 7
Во членот 9 став (1) точка 4 по зборот “искуство” се додаваат зборовите: “во струката”.
Во точката 5 зборовите: “мерка на безбедност” се заменуваат со зборот “казна”.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Исполнувањето на општиот услов од ставот (1) точка 5 на овој член се потврдува
со акт кој го издава органот надлежен за водење на казнена евиденција.”
Ставот (2) станува став (3).
Член 8
Во членот 10 став (1) зборовите: “тие органи” се заменуваат со зборовите: “органите од
членот 3 став (2) на овој закон”.
Ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) по зборовите: “Државниот завод за ревизија” се додаваат зборовите: “Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата”.
Во ставот (4) кој станува став (3) по зборот “министерството” се додаваат зборовите: “и
во Секретаријатот за европски прашања”.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: “министерствата и од другите органи на
државната управа” се заменуваат со зборовите: “органите од членот 3 став (2) на овој закон”.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Секретарот на градот Скопје, односно секретарот на општината со седиште во
град, односно секретарот на општината со седиште во село го именува градоначалникот
од редот на раководните државни службеници од администрацијата на градот Скопје, односно општинската администрација и нивниот мандат трае колку и мандатот на градоначалникот”.
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Член 9
Членот 11 се менува и гласи:
“(1) Барањето за потреба од нови вработувања на државни службеници органите од
членот 3 став (2) на овој закон го доставуваат до Агенцијата.
(2) Државните службеници, освен генералните секретари, државните секретари, секретарот на градот Скопје, секретарите на општините со седиште во град и секретарите на
општините со седиште во село (во натамошниот текст: секретари), се вработуваат преку
јавен оглас кој го објавува Агенцијата, најмалку во два дневни весници, од кои најмалку
во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик
различен од македонскиот јазик.
(3) Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот (2) на овој член не може да биде
пократок од пет дена.
(4) Секретарот, како и функционерот кој раководи со органот од членот 3 ставови (2) и
(3) на овој закон во кој не се именува секретар, формира комисија за спроведување на постапката за вработување на државен службеник, составен од три члена (во натамошниот
текст: комисија), при што без да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.
(5) Комисијата од ставот (4) на овој член ја сочинуваат еден раководен државен службеник, еден стручен државен службеник од органот од членот 3 став (2) на овој закон и
еден член од Агенцијата.
(6) По исклучок, во органите од членот 3 став (2) на овој закон во кои нема раководни
државни службеници, комисијата ја сочинуваат двајца државни службеници или двајца
вработени кои немаат статус на државни службеници од органот од членот 3 став (2) на
овој закон и еден член од Агенцијата.”
Член 10
Членот 12 се менува и гласи:
“(1) Кандидатите кои се пријавиле на јавниот оглас од членот 11 став (2) на овој закон,
освен за работните места со звање помлад соработник и помлад референт, кои ги исполнуваат условите, полагаат стручен испит. Стручниот испит се полага во Агенцијата.
(2) Агенцијата подготвува листа од најмногу пет најуспешни кандидати за секое работно место кои го положиле стручниот испит, која ја доставува до комисијата од членот 11
став (4) на овој закон.
(3) По исклучок, листата од ставот (2) на овој член се проширува со кандидатите кои
имаат резултати како последниот кандидат од листата.
(4) Кандидатите од ставовите (2) и (3) на овој член до Агенцијата за државни службеници доставуваат докази за исполнување на условите од членот 9 на овој закон.
(5) Ако кандидат кој е на листата од ставовите (2) и (3) на овој член не докаже дека ги
исполнува условите од членот 9 на овој закон, тогаш на негово место доаѓа наредниот
кандидат од листата.
(6) Комисијата од членот 11 став (4) на овој закон спроведува интервју со кандидатите
од ставовите (2) и (3) на овој член и изготвува ранг листа. Изготвената ранг листа се доставува до секретарот, односно функционерот кој раководи со орган од членот 3 став (2)
на овој закон во кој не се именува секретар, кој го врши изборот на кандидатот.
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(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член кандидатот кој 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.
(8) Жалбата го одлага извршувањето на одлуката од ставот (6) на овој член.
(9) По завршувањето на постапката за избор секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон во кој не се именува секретар, донесува решение за вработување.”
Член 11
Во членот 12-а зборовите: “вработување и селекција” се заменуваат со зборовите: “селекција и вработување”.
Член 12
Во членот 13 став (1) бројот “(3)” се заменува со бројот “(4)”.
Ставот (2) се брише.
Член 13
Членот 15 се менува и гласи:
“(1) Стручниот испит го организира и спроведува Агенцијата.
(2) Приправничкиот испит го организира Агенцијата, а се спроведува во органот од
членот 3 став (2) на овој закон, каде што се вработува државниот службеник.
(3) Стручниот испит се состои од општ, посебен и практичен дел. За положениот општ
и практичен дел од стручниот испит, Агенцијата издава потврда која важи две години од
денот на нејзиното издавање.
(4) Начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит ги пропишува Агенцијата.
(5) Програмата за полагање на стручниот и приправничкиот испит ја донесува Агенцијата за државни службеници.”
Член 14
Членот 16 се менува и гласи:
“Државниот службеник, со негова согласност, може да се вработи без јавен оглас, од
еден во друг орган од членот 3 став (2) на овој закон, ако за тоа се согласат секретарите,
односно функционерите кои раководат со органите во кои не се именува секретар, по
претходна согласност од Агенцијата.”
Член 15
Во членот 19 став (1) зборовите: “министерот односно” и зборот “државен” се бришат.
Во ставот (3) по зборовите: “веднаш за тоа” се додава зборот “писмено”, зборот “државен” се брише, а точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: “и Државната комисија за спречување на корупција”.
Во ставот (4) по зборот “претпоставениот” во вториот и последниот ред зборот “државен” се брише.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Државниот службеник не може да биде повикан на одговорност заради даденото
укажување од ставот (3) на овој член.”
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Член 16
По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи:
“Член 22-а
(1) Државниот службеник, по потреба на органот или по негово барање, може да биде
распореден во истиот орган на друго работно место, во исто звање, согласно со актот за
систематизација на работните места.
(2) Лицето од членот 3 став (5) на овој закон без статус на државен службеник, по потреба на органот или по негово барање, може да биде распореден во истиот орган на друго работно место во соодветно звање и да се стекне со статус на државен службеник, по
претходна согласност на Агенцијата и положен стручен испит.”
Член 17
Членот 24 се менува и гласи:
“(1) Државниот службеник има право и должност стручно да се оспособува и усовршува во согласност со потребите на органот во кој е вработен.
(2) Агенцијата со акт го утврдува системот за координација на стручното оспособување
и усовршување на државните службеници.
(3) Стручното оспособување и усовршување се спроведува врз основа на годишна програма донесена во тековната година за наредната година.
(4) Програмата од ставот (3) на овој член ја донесува органот од членот 3 став (2) на
овој закон по претходно добиено мислење од Агенцијата.
(5) За потребите од ставот (1) на овој член се обезбедуваат средства во Буџетот на Република Македонија и буџетот на општината и на градот Скопје.”
Член 18
По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:
“Член 24-а
(1) Меѓусебните права и обврски на органот од членот 3 став (2) на овој закон и државниот службеник кој е упатен на стручно оспособување и усовршување по потреба на органот, се уредуваат со договор.
(2) Државниот службеник, на негово барање, а со согласност на органот, има право на
неплатено отсуство во времетраење од најмногу две години, поради стручно оспособување и усовршување кое не е финансирано од органот.
(3) Државниот службеник е должен во рок од 15 дена по завршувањето на неплатеното
отсуство од ставот (2) на овој член да се врати на работа и да биде распореден на работно
место кое одговара на звањето кое го имал пред упатувањето на стручно оспособување и
усовршување .
(4) За време на неплатеното отсуство од ставот (2) на овој член на државниот службеник му мируваат правата од вработувањето.”
Член 19
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
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“Член 29-а
Во случај на спреченост за доаѓање на работа државниот службеник е должен да го извести непосредно претпоставениот службеник, односно секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон, во кој не се именува секретар, во рок од 24 часа од моментот на спреченоста. Ако тоа не е можно да се стори од објективни причини или виша сила, во тој случај известувањето е должен да го стори веднаш по престанувањето на причината која го оневозможила известувањето.”
Член 20
Во членот 31 став (1) зборовите: “Министерот, односно функционерот кој раководи со
органот од член 3 став (2) на овој закон” се заменуваат со зборовите: “Секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон во кој не се
именува секретар”.
Член 21
По членот 31 се додаваат два нови члена 31-а и 31-б, кои гласат:
“Член 31-а
Државниот службеник кој е избран или именуван на државна или јавна функција утврдена со закон, а чие вршење бара привремено да престане да ги извршува работите и работните задачи на државен службеник, има право во рок од 15 дена по престанувањето на
вршењето на функцијата, да се врати во органот од членот 3 став (2) на овој закон од каде
што заминал на вршење на функција, на работно место кое одговара на неговиот степен
на стручна подготовка.
Член 31-б
Државниот службеник кој е упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка или просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и конзуларни претставништва, има право во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата во странство, да
се врати на работа во органот од членот 3 став (2) на овој закон од каде што заминал во
странство, на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка. За време
на отсуството од работа на државниот службеник му мируваат правата од вработување.
На државниот службеник чиј брачен другар е упатен на работа во странство во рамките
на меѓународно-техничка или просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и
конзуларни претставништва, на негово барање му мируваат правата од вработување и има
право во рок од 30 дена од денот на престанувањето на работата на неговиот брачен другар во странство, да се врати во органот од членот 3 став (2) на овој закон од каде што заминал во странство, на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка.”
Член 22
Во членот 32 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) По истекот на мандатот или по разрешувањето, секретарот се распоредува во истиот орган или се вработува без јавен оглас во друг орган од членот 3 став (2) на овој закон,
на работно место во едно од звањата од групата раководни државни службеници, но не
пониско од звањето што го имал пред да биде именуван за секретар.”
Во ставовите (2) и (3) зборовите: “генералниот односно државниот секретар” се заменуваат со зборот “секретарот”.
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Член 23
Во членот 33 став (2) точката на крајот се заменува со запирка и сe додаваат зборовите: "во буџетот на општината и во буџетот на градот Скопје".
Член 24
Во членот 36 став (2) во табелата по третиот ред се додаваат три нови реда, кои гласат:
“I
I
I

секретар на градот Скопје
секретар на општина со седиште во град
секретар на општина со седиште во село

615
550
460”

Член 25
Во членот 37 став (3) бројот “40” се заменува со бројот “39”.
Член 26
Во членот 38 став (1) зборовите: “генералниот односно државниот секретар” се заменуваат со зборот “секретарот”.
Во ставот (2) по зборовите: “член 3” се додаваат зборовите: “став (2)”.
Член 27
Членот 40 се менува и гласи:
“На државен службеник кој стекнал повисоко звање му се исплатува основната плата,
согласно со членот 35 од овој закон и додатокот на плата за повисокото звање кое го стекнал согласно со членот 36 од овој закон.”
Член 28
Во членот 41 став (2) сврзникот “и” по зборовите: “основна плата” се заменува со запирка, а зборовите: “кое соодветствува на работното место кое тој го имал стекнато пред
унапредувањето” се заменуваат со зборовите: “и додаток на плата за кариера за еден степен понизок од степенот кој го имал стекнато пред да биде оценет со оцената “незадоволува”, освен во случај кога државниот службеник се распоредува на работно место во пониско звање согласно со членот 31 од овој закон”.
Член 29
Членот 43 се менува и гласи:
“Вредноста на бодот за платата на вработените во општинската администрација, односно администрацијата на градот Скопје за секоја година се утврдува со одлука за извршување на буџетот на општината и буџетот на градот Скопје.”
Член 30
Членот 44 се менува и гласи:
“Вработените од членот 3 став (3) на овој закон во установите на кои им се доверени
јавни овластувања и во установите кои вршат дејности од јавен интерес ќе примаат плата
согласно со одредбите од овој закон.”
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Член 31
Во членот 52 став (2) алинеја 5 бројот “2” во заградата се заменува со бројот “2,5”.
Во ставот (3) точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “со одлуката за извршување на буџетот на општината и буџетот на градот Скопје”.
Ставот (5) се брише.
Член 32
Во членот 64 став (1) зборовите: “генералниот, односно државниот секретар” се заменуваат со зборот “секретарот”.
Член 33
Во членот 66 став (1) точка 2 сврзникот “и” на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 3, која гласи:
“3) распоредување на работно место во пониско звање во траење од шест месеца до една година и”.
Точката 3 станува точка 4.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) При изрекување на дисциплинските мерки од ставот (1) на овој член се земаат
предвид тежината на повредата на службената должност, последиците од таа повреда, степенот на одговорноста на државниот службеник, околностите под кои е сторена повредата, поранешното негово однесување и вршењето на работите, како и други олеснувачки и
отежнувачки околности.”
Член 34
Во членот 67 став (1) сврзникот “и” на крајот од точката 3 и точката на крајот од точката 4 се заменуваат со точка запирка.
Во ставот (1) по точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6, кои гласат:
“5) неоправдано неизвестување на непосредно претпоставениот службеник, односно
функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон, за спреченоста
за недоаѓање на работа во рок од 24 часа и
6) одбивање на стручно оспособување и усовршување на кое државниот службеник се
упатува.”
Во ставот (2) точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: “во траење од еден
до три месеца”.
Член 35
Во членот 68 став (1) точка 5 зборовите: “непосредно претпоставениот државен службеник” се заменуваат со зборовите: “министерот, односно функционерот кој раководи со
органот од членот 3 став (2) на овој закон, односно раководен службеник”.
Во ставот (1) по точката 10 сврзникот “и” се брише, а точката 11 се менува и гласи:
“11) злоупотреба на статусот или пречекорување на овластувањата во вршењето на
службените задачи;”.
По точката 11 се додаваат шест нови точки 12, 13, 14, 15, 16 и 17, кои гласат:
“12) злоупотреба на боледување;
13) оддавање класифицирана информација со степен на тајност определен согласно со
закон;
14) внесување, употреба и работење под дејство на алкохол или наркотични средства;
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15) непридржување кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар,
експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материи и повреда на прописите за заштита на животната средина;
16) поставување на личниот финансиски интерес во судир со положбата и статусот на државен службеник и
17) навредливо или насилничко однесување.”
Ставот (2) се менува и гласи:
“(2) За дисциплинските престапи од ставот (1) на овој член се изрекува:
- парична казна од 10% до 30% од едномесечниот износ на платата исплатена на државниот службеник во месецот пред извршувањето на дисциплинскиот престап, во траење од
еден до шест месеца;
- распоредување на работно место во пониско звање, во траење од шест месеца до една
година, по истекот на кое државниот службеник се враќа на работното место во звање на
кое бил распореден пред изрекувањето на дисциплинската мерка и
- престанок на вработувањето кога настапиле штетни последици за органот, а притоа не
се утврдени олеснителни околности за државниот службеник кој го сторил престапот.”
Ставот (3) се брише.
Член 36
По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:
“Член 68-а
Збирот на паричните казни изречени на државниот службеник во еден месец за дисциплинска неуредност и дисциплински престап не може да надмине 30% од износот на неговата вкупна плата за тој месец.”
Член 37
Во членот 69 став (1) зборовите: “министерот, односно функционерот кој раководи со
органот од член 3 на овој закон” се заменуваат со зборовите: “секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар”.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) По исклучок, во органите од членот 3 став (2) на овој закон, во кои нема раководни државни службеници, писмениот извештај го поднесува раководен службеник или функционерот кој раководи со органот.”
Ставот (2) станува став (3).

Член 38
Членот 70 се менува и гласи:
“(1) Секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на
овој закон во кој не се именува секретар формира комисија за водење на дисциплинска
постапка за дисциплински престап (во натамошниот текст: комисија), во рок од осум дена
од денот на поднесувањето на предлогот за покренување на дисциплинска постапка.
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од три члена, и тоа: еден раководен државен службеник, еден државен службеник со звање од истата група на звања, како
и државниот службеник против кого се води дисциплинската постапка и еден член од
Агенцијата. Членовите на комисијата имаат заменици.
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(3) По исклучок, во органите од членот 3 став (2) на овој закон, во кои нема раководни државни службеници, комисијата од ставот (1) на овој член ја сочинуваат двајца државни службеници
од органот и еден член од Агенцијата.
(4) Комисијата од ставот (1) на овој член по спроведената дисциплинска постапка му
предлага соодветна дисциплинска мерка на секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон во кој не се именува секретар.
(5) Ако Комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека државниот службеник не е одговорен или не се исполнети условите за донесување решение за изрекување на дисциплинска мерка, му предлага на секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон во кој не се именува секретар, да го отфрли предлогот, односно да
ја запре постапката.
(6) Секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на
овој закон во кој не се именува секретар, врз основа на предлогот на комисијата, донесува
решение за изрекување на дисциплинска мерка, односно за отфрлање на предлогот, односно за запирање на постапката.
(7) Решението за изрекување на дисциплинска мерка се врачува лично на државниот
службеник, по правило во работните простории на органот од членот 3 став (2) на овој закон во кој државниот службеник работи, односно на адреса на живеалиштето, односно
престојувалиштето од кое државниот службеник секојдневно доаѓа на работа.
(8) Ако државниот службеник не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се објавува на огласната табла во органот од членот 3 став (2) на овој закон. По изминувањето на три работни
дена од денот на објавувањето на огласната табла се смета дека врачувањето е извршено.
(9) Дисциплинската постапка завршува во рок од 60 дена, сметано од денот на донесувањето на решението за формирање на комисијата од ставот (1) на овој член.”
Член 39
Членот 71 се менува и гласи:
“(1) Секој државен службеник и друго лице, во согласност со закон, има право да поднесе иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против државен службеник
која треба да биде образложена.
(2) Предлог за покренување на дисциплинска постапка против државниот службеник
поднесува непосредно претпоставениот државен службеник, односно раководниот службеник или функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон во кој
не се именува секретар.
(3) Предлогот од ставот (2) на овој член се доставува до државниот службеник и синдикалната организација чиј член е државниот службеник, во органот од членот 3 став (2) на
овој закон.”
Член 40
По членот 71 се додаваат четири нови члена 71-а, 71-б , 71-в и 71-г, кои гласат:
“Член 71-а
Дисциплинската постапка не може да се поведе ако поминале еден месец од денот кога
непосредно раководниот државен службеник, односно раководниот службеник или функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон во кој не се именува
секретар, дознал за повредата на службената должност.
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Член 71-б
Дисциплинската постапка не може да се поведе ако поминале три месеца од денот кога е
сторена повредата на службената должност.
Член 71-в
По исклучок, за дисциплинска постапка поведена по наод на внатрешна ревизија, се
применуваат роковите од членовите 74-б и 74-в на овој закон.
Член 71-г
Ако повредата на службената должност повлекува и кривична одговорност, дисциплинската постапка за утврдување на одговорноста на државниот службеник застарува во
рок од две години од денот на дознавањето за повредата.”
Член 41
Во членот 72 по зборовите: “непосредно раководниот државен службеник” се додаваат
зборовите: “односно раководниот службеник или функционерот кој раководи со органот
од членот 3 став (2) на овој закон во кој не се именува секретар”.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
“(2) Државниот службеник може да биде суспендиран од органот од членот 3 став (2)
на овој закон, во случаи кога против него е покрената кривична постапка за кривично дело сторено на работа или во врска со работата или е покрената дисциплинска постапка за
дисциплински престап, а повредата е од таква природа што неговото натамошно присуство во органот додека трае постапката штетно ќе се одрази врз службата, односно ќе го
осуети или оневозможи утврдувањето на одговорноста за дисциплински престап.
(3) Суспензијата од ставот (2) на овој член трае до донесувањето на правосилно решение.”
Член 42
Во членот 73 бројот “(4)” се заменува со бројот “(6)”.
Член 43
По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи:
“Член 73-а
Агенцијата со акт поблиску го утврдува начинот на водењето на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплински престап.”
Член 44
Во членот 74 ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон формира
комисија за утврдување на материјална одговорност на државниот службеник.”
Ставот (3) се заменува со три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:
“(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од три члена, и тоа: еден раководен државен службеник, еден државен службеник со звање од истата група на звања како
и државниот службеник против кого се води постапка за утврдување материјална одговорност и еден член од Агенцијата. Членовите на комисијата имаат заменици.
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(4) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврдува материјалната одговорност за постоење на сторена материјална штета, нејзината висина и начинот на сторување, кој ја
предизвикал штетата и кој ќе ја надомести.
(5) Комисијата од ставот (2) на овој член за утврдената фактичка состојба поднесува
извештај, врз основа на кој функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на
овој закон донесува решение за надомест на штета.”
Член 45
По членот 74 се додаваат седум нови члена 74-а, 74-б, 74-в, 74-г, 74-д, 74-ѓ и 74-е, кои
гласат:
“Член 74-а
Предлог за покренување на постапка за утврдување на материјална одговорност против
државниот службеник поднесува непосредно претпоставениот државен службеник, односно раководниот службеник или функционерот кој раководи со органот од членот 3
став (2) на овој закон во кој не се именува секретар.
Член 74-б
Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се поведе, ако поминале 60 дена од денот кога непосредно раководниот државен службеник, односно раководниот службеник или функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на
овој закон во кој не се именува секретар, дознал за тоа.
Член 74-в
Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се покрене, ако од
денот кога е сторена материјалната штета поминала една година.
Член 74-г
Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се води подолго од
60 дена, сметано од денот на донесувањето на решението за формирање на комисијата од
членот 74 став (2) на овој закон.
Член 74-д
Против решението од членот 74 став (5) на овој закон државниот службеник има право
да изјави жалба до Агенцијата во рок од осум дена од денот на врачувањето на решението.
Член 74-ѓ
Ако државниот службеник, во рок од три месеца од конечноста на решението за надомест на штета, не ја надомести штетата, органот од членот 3 став (2) на овој закон, поведува постапка пред надлежниот суд.
Член 74-е
Ако државниот службеник претрпи штета на работа или во врска со работата, органот
од членот 3 став (2) на овој закон е должен да му ја надомести штетата согласно со одредбите од Законот за облигационите односи.”
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Член 46
Во членовите 75 и 76 по бројот “3” се додаваат зборовите: “став (2)”.
Член 47
Во членот 77 став (1) зборовите: “генералниот, односно државниот секретар” се заменуваат со зборот “секретарот”.
Во ставот (2) по зборовите во заградата се додаваат зборовите: “како и државните
службеници кои за прв пат се вработиле во органите од членот 3 став (2) на овој закон, во
годината за која се врши оценувањето и работеле пократко од шест месеца”.
Член 48
Членот 78 се менува и гласи:
“(1) Оценувањето на државните службеници го врши непосредно претпоставениот раководен државен службеник.
(2) По исклучок, во органите од членот 3 став (2) на овој закон во кои нема раководни
државни службеници, оценувањето го врши непосредно повисокиот раководен службеник
или функционерот кој раководи со органот.
(3) Оценувањето на државните службеници кои во текот на годината се вработиле во
друг орган од членот 3 став (2) на овој закон, врз основа на членот 16 од овој закон или се
распоредени на друго работно место во органот, го врши новиот непосредно претпоставен
раководен службеник, врз основа на писмен извештај од претходниот непосредно претпоставен раководен службеник.
(4) Доколку непосредно претпоставениот раководен службеник во текот на годината го
промени работното место или во случај да му престане вработувањето, оценувањето на
државните службеници со кои раководел го врши новиот непосредно претпоставен раководен службеник, врз основа на писмен извештај што претходниот непосредно претпоставен раководен службеник задолжително го изготвува.
(5) Содржината на извештаите од ставовите (3) и (4) на овој член се утврдува со актот
на Агенцијата од ставот (6) на овој член.
(6) Начинот и постапката за оценување на државните службеници се утврдува со акт на
Агенцијата.”
Член 49
Во членот 79 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) Оценувањето на државните службеници се врши врз основа на податоци што се
однесуваат на резултатите од нивната работа и личните квалитети што ги покажале во текот на работењето.”
Член 50
По членот 79 се додава нов член 79-а, кој гласи:
“Член 79-а
(1) Раководниот службеник кој го врши оценувањето е должен да го запознае непосредно претпоставениот раководен службеник, односно функционерот кој раководи со органот, за извршеното оценување.
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(2) Органот од членот 3 став (2) на овој закон е должен да достави извештај за извршените оценувања до Агенцијата најдоцна еден месец по истекот на рокот од членот 77 став
(1) на овој закон.
(3) Врз основа на извештајот од ставот (2) на овој член, Агенцијата може да побара од
органот од членот 3 став (2) на овој закон повторно да го спроведе оценувањето за дел
или за сите државни службеници, доколку оцени дека резултатите од оценувањето се неконзистентни, некомплетни, или дека постапката за оценување не е спроведена согласно
со одредбите од овој закон.
(4) Содржината на извештајот од ставот (2) на овој член се утврдува со актот на Агенцијата од членот 78 став (6) на овој закон.”
Член 51
Членот 80 се менува и гласи:
“(1) Оцената за државниот службеник може да биде: “се истакнува”, “задоволува”, “делумно задоволува” и “не задоволува”.
(2) Државниот службеник кој не е задоволен со оцената од ставот (1) на овој член, може во рок од осум дена од денот на оценувањето да поднесе приговор до комисијата за
преиспитување на оцената формирана од министерот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон.
(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од три члена, и тоа: секретарот,
еден стручен државен службеник и еден државен службеник најмалку во истото звање кое
го има државниот службеник кој го поднел приговорот на оценувањето.
(4) По исклучок, во органите од членот 3 став (2) на овој закон во кои нема секретар,
член во комисијата е еден раководен државен службеник.
(5) Комисијата од ставот (2) на овој член, по спроведеното преиспитување на оцената,
во рок од 30 дена донесува одлука против која државниот службеник има право на жалба
до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на нејзиното врачување.”
Член 52
Членот 81 се менува и гласи:
“На државниот службеник му престанува вработувањето:
- по спогодба;
- по негово барање;
- по сила на закон и
- во други случаи утврдени со овој закон."
Член 53
По членот 81 се додаваат шест нови члена 81-а, 81-б, 81-в, 81-г, 81-д и 81-ѓ, кои гласат:
“Член 81-а
На државниот службеник му престанува вработувањето по спогодба, кога со секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар, ќе
склучи писмена спогодба за престанок на вработувањето.
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Член 81-б
(1) На државниот службеник му престанува вработувањето ако поднесе писмено барање за престанок на вработувањето.
(2) Во случај на престанок на вработувањето по барање на државниот службеник,
отказниот рок трае 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за престанок на вработувањето, освен ако државниот службеник и секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар поинаку не се спогодат.
Член 81-в
На државниот службеник му престанува вработувањето по сила на закон, ако:
- ја загуби работната способност - со денот на доставувањето на правосилното решение
за утврдување на изгубената работна способност;
- му престане државјанството на Република Македонија - со денот на доставувањето на
решението за отпуст од државјанство на Република Македонија;
- му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност - со денот на
изрекувањето на казната;
- биде осуден за кривично дело во врска со службената должност или друго кривично дело кое го прави недостоен за државен службеник и за вршење на службата во органот од членот 3 став (2) на овој закон - со денот на врачувањето на правосилната
пресуда;
- поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеца - со денот на
стапувањето на издржување на казната и
- исполнува услови за пензија согласно со закон.
Член 81-г
На државниот службеник му престанува вработувањето и во случаите, ако:
- неоправдано отсуствува од работа најмалку три дена последователно во еден месец;
- биде оценет со оцена "не задоволува" два пати последователно или во последните пет
години најмалку три пати;
- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити податоци во однос
на општите и посебните услови за вработување;
- во рок од 15 дена не се врати на работа по завршувањето на стручното оспособување
или усовршување согласно со членот 24-а на овој закон и
- органот на државната управа, надлежен за инспекцијата на трудот, во рок од една година утврди дека државниот службеник е вработен спротивно на одредбите на овој закон.
Член 81-д
(1) Решението за престанок на вработувањето на државниот службеник го донесува секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар.
(2) Решението за престанок на вработувањето се врачува лично на државниот службеник, по правило во работните простории на органот од членот 3 став (2) на овој закон во
кој државниот службеник работи, односно на адреса на живеалиштето, односно престојувалиштето од кое државниот службеник секојдневно доаѓа на работа.
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(3) Ако државниот службеник не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се објавува на огласната табла во органот од членот 3 став (2) на овој закон. По изминувањето на три работни
дена се смета дека врачувањето е извршено.
Член 81-ѓ
(1) Против решението за престанок на вработувањето државниот службеник има право
на жалба до Агенцијата во рок од осум дена од денот на врачувањето на решението.
(2) Агенцијата одлучува по жалбата во рок од 15 дена од приемот на жалбата.
(3) Жалбата го одлага извршувањето на решението за престанок на вработувањето до
донесувањето на конечното решение по жалбата."
Член 54
По членот 82 се додава нова Глава VIII со четири нови члена 82-а, 82-б, 82-в и 82-г, кои
гласат:
“VIII ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 82-а
(1) Државниот службеник на кој со решение на првостепен орган во органот од членот
3 став (2) на овој закон му е повредено правото од службенички однос, има право да поднесе жалба до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на врачувањето на решението преку
првостепениот орган, освен кога со овој закон поинаку не е утврдено.
(2) Првостепениот орган е должен жалбата, со пропратните списи, да ја достави до
Агенцијата во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата.
(3) По поднесената жалба од ставот (1) на овој член, Агенцијата одлучува во рок од 30
дена од денот на приемот на жалбата, освен кога со овој закон поинаку е утврдено.
(4) Агенцијата при одлучувањето по поднесената жалба од став (1) на овој член, може
да ја отфрли жалбата како ненавремена, нецелосна или недозволена, да ја одбие жалбата
како неоснована и да го потврди првостепеното решение или да ја уважи жалбата и да го
укине решението на првостепениот орган и предметот да го врати на повторно одлучување.
Член 82-б
(1) Државниот службеник кој не е задоволен од конечната одлука донесена од Агенцијата во рокот утврден во членот 82-а од овој закон, има право во нареден рок од 15 дена да
бара заштита на своите права пред надлежниот суд.
(2) Државниот службеник не може да бара заштита на правото пред надлежен суд, ако
претходно не барал заштита на правото пред Агенцијата, односно пред комисијата од членот 82-г на овој закон, освен за правото на парично побарување.
Член 82-в
Агенцијата со акт ги пропишува правилата на работење кога одлучува по жалба, односно приговор како второстепен орган.
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Член 82-г
Државните службеници вработени во Агенцијата, имаат право на жалба согласно со
овој закон против решение со кое се одлучува за нивните права и обврски до надлежната
второстепена Комисија на Владата на Република Македонија.”
Член 55
По Главата VIII се додава нова Глава IX и шест нови члена 82-д, 82-ѓ, 82-е, 82-ж, 82-з
и 82-ѕ, кои гласат:
“IX РЕГИСТАР НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 82-д
Агенцијата води Регистар на државни службеници (во натамошниот текст: Регистар),
кој претставува единствена база на податоци за државните службеници.
Член 82-ѓ
(1) Податоците што се внесуваат во Регистарот претставуваат класифицирани информации со степен на тајност определен согласно со закон.
(2) Како класифицирани информации со степен на тајност определен согласно со закон,
во смисла на овој закон, се сметаат поединечните податоци за државните службеници,
што се внесуваат во Регистарот.
Член 82-е
(1) Органот од членот 3 став (2) на овој закон е должен секој податок за настаната промена во врска со државниот службеник да го достави до Агенцијата во рок од 15 дена,
сметано од денот на настанатата промена.
(2) Агенцијата е должна податоците за државните службеници да ги внесе во Регистарот во рок од 15 дена од денот на нивното доставување.
(3) Агенцијата со правилник ги пропишува формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за државните службеници.
Член 82-ж
(1) Податоците од Регистарот можат да ги користат само државните службеници и органите од членот 3 став (2) на овој закон.
(2) Државниот службеник и органите од членот 3 став (2) на овој закон можат писмено
да побараат извод од податоците кои се водат за нив во Регистарот.
(3) Органите од членот 3 ставови (2) и (3) на овој закон можат писмено да побараат
збирни податоци и анализи за дел или за сите органи од членот 3 став (2) на овој закон,
согласно со податоците кои се водат за нив во Регистарот.
(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, збирни податоци и анализи можат писмено
да побараат и да користат научни и други институции за научни и истражувачки цели.
(5) Врз основа на писменото барање од ставот (1) на овој член, Агенцијата доставува
одговор во рок од еден месец, освен доколку обемот и комплексноста на барањето не го
оправдува продолжувањето на рокот за одговор, но не подолго од уште еден месец.
(6) Агенцијата ги известува државниот службеник и органот од членот 3 став (2) на
овој закон за продолжувањето на рокот за одговорот и причините за тоа.
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Член 82-з
Агенцијата подготвува годишен извештај за податоците од Регистарот.
Годишниот извештај е јавен и се објавува најдоцна до крајот на првото тримесечје на
наредната година за изминатата година.
Агенцијата донесува акт за содржината на извештајот од ставот (1) на овој член.
Член 82-ѕ
Во случај на несовпаѓање на податоците внесени во Регистарот со податоците од пополнетиот образец, правно валидни се податоците од образецот.”
Член 56
Римскиот број “VIII” пред називот на Главата “ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ” се
заменува со римскиот број “Х”.
Член 57
Низ целиот текст на законот зборовите: “единиците на локалната самоуправа” се заменуваат со зборот “општините”, а зборовите: “службена тајна” се заменуваат со зборовите:
“класифицирана информација со степен на тајност определен согласно со закон”.
Член 58
Подзаконските прописи чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок
од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 59
За секретар на градот Скопје, односно секретар на општина со седиште во град, односно секретар на општина со седиште во село, во рок од две години од денот на влегувањето
во сила на овој закон, можат да се именуваат и лица кои не се вработени во администрацијата на градот Скопје и општинската администрација.
Член 60
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за државните службеници.
Член 61
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
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