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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 ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните
службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23
јануари 2013 година.
Бр. 07-491/1
23 јануари 2013 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 ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број
52/10, 36/11, 6/12 и 24/12), во членот 17 став (2) по зборовите: “на сите заедници” се
додаваат зборовите: “Во Комисијата, во делот на спроведување на структуирано интервју,
може да учествува и стручно лице - психолог од Агенцијата, без право на одлучување.“
Член 2
Во членот 17-б ставот (3) се менува и гласи:
„По завршувањето на испитот за јавен службеник, врз основа на резултатите од
образованието и од испитот, Комисијата за селекција спроведува структуирано интервју
со петмината најуспешни кандидати кои го положиле испитот. Структуираното интервју
треба да содржи ситуациони прашања со кои се проценуваат аспектите на интегритетот на
личноста на кандидатот.”
Ставот (5) се менува и гласи:
„Врз основа на резултатите од образованието, од испитот и интервјуто, Комисијата за
селекција објавува ранг-листа на тројцата најуспешни кандидати.”
По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:
„(6) Во рок од пет дена тројцата најуспешни кандидати објавени на ранг-листата се
тестираат со единствен психолошки тест со аспекти на интегритетот на личноста на
кандидатот, односно може да се тестираат со тест батерија составена од психолошки тест
и тест за интегритет, а трошоците за тестирањето паѓаат на товар на кандидатот.
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(7) Ангажираното лиценцирано стручно лице во мислењето од спроведениот единствен
психолошки тест, односно тест батеријата од ставот (6) на овој член ја проценува
соодветноста на кандидатот за работното место за кое се избира и истото го доставува до
органот од членот (3) став (2) од овој закон.
(8) Мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батеријата
од ставот (6) на овој член со кое е проценето дека кандидатот е соодветен за работното
место, може да се користи и за друг јавен оглас за вработување, во период од три години
од неговото издавање.”
Член 3
Во членот 18 став (1) по зборовите: “ранг-листата од членот 17-б став (5) на овој закон”
се додаваат зборовите: ”и мислењето од членот 17-б став (7) од овој закон”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Раководното лице на институцијата не може да изврши избор на кандидат по
објавениот јавен оглас за кој во мислењето од спроведениот единствен психолошки тест,
односно тест батеријата од членот 17-б став (6) од овој закон е проценето дека истиот не е
соодветен за работното место за кое се избира.“
Ставовите (3), (4) и (5) се бришат.
Ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (3), (4), (5), (6) и (7).
Член 4
Во членот 18-а ставот (1) се менува и гласи:
„Со единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од членот 17 став (6) од
овој закон се проверуваат социјалните особини, аспектите на интегритетот на личноста
како совесност, одговорност и способност за почитување на правила, пристапот кон
учењето, како и останатите психолошки особини во функција на извршувањето на
работите и задачите во државната служба и истите треба меѓународно да се признати.“
Ставот (2) се брише.
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:
„(2) За спроведување на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од
членот 17 став (6) од овој закон, Агенцијата ангажира лиценцирани стручни лица од
независна акредитирана професионална институција.“
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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