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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.199 од 30.12.2014 година)

Член 1
Во Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија“
број 27/14), во членот 3 став (4) сврзникот “и“ по бројот “III” се заменува со “запирка“, а по
бројот “IV“ се додаваат зборовите: “IV-a и VII“.
Член 2
Во членот 5 ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3) по зборовите: „годишниот план“ се додаваат зборовите:
„и извештајот за реализација на годишниот план“.
Член 3
Во членот 17 ставовите (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:
“Институците подготвуваат и донесуваат акт за внатрешна организација и акт за
систематизација на работните места, кои ги опфаќаат организациските единици и
работните места на сите вработени, согласно групите на работни места утврдени во овој
закон.
Актите од ставот (3) на овој член се донесуваат врз основа на функционална анализа.
Во актот за систематизација на работните места може да се систематизираат најмногу 10%
повеќе работни места од работните места за кои се обезбедени финансиски средства за
плати и надоместоци во буџетот на институцијата, освен за институциите со помалку од 15
вработени, за кои може да бидат систематизирани најмногу две работни места повеќе.”
По ставот (5) се додаваат четири нови ставови (6), (7),(8) и (9) кои гласат:
“(6) Во актите за систематизација, работните места на овластените службени лица од
областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето, на посебните советници и на
кабинетските службеници, можат да бидат означени како посебни, при што истите не се
евидентираат во Каталогот.
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(7) Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните места,
раководното лице на институцијата го донесува по претходна согласност од
Министерството за информатичко општество и администрација во однос на нивната
меѓусебна усогласеност како и нивната усогласеност со одредбите од овој закон, како и
од органот надлежен за давање согласност на актот утврден со закон или со друг пропис
во однос на нивната усогласеност со тие закони или прописи.
(8) По исклучок од ставот (7) на овој член Армијата на Република Македонија,
Министерството за внатрешни работи и органите на државната управа во состав на
Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, судовите и јавните
обвинителства ја утврдуваат внатрешната организација, односно формација како и
систематизација на работните места согласно со посебните закони или други прописи, а
без претходна согласност на Министерството за информатичко општество и
администрација.
(9) Содржината и начинот на подготовка на актите од ставот (3) на овој член, како и
содржината на функционалната анализа од ставот (4) на овој член ја пропишува
министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 4
По Глава IV се додава нова Глава IV-а и четири нови члена 20-a, 20-б, 20-в и 20-г кои
гласат:
„Глава IV-а
ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Годишни планови за вработувања
Член 20-a
(1) Вработувањата во институциите на јавниот сектор се вршат врз основа на годишни
планови за вработување (во натамошниот текст: планови), кои функционерите кои
раководат со институциите ги подготвуваат врз основа на Методологијата од членот 5 став
(3) на овој закон.
(2) Планот за вработување се изготвува на ниво на институција и содржи:
- точни податоци за состојбата на пополнетост на работните места во институцијата,
- податоци за планирани пензионирања и податоци за други планирани движења на
вработените (мобилност во рамките на институцијата и/или јавниот сектор, унапредувања
и друго) и
- план за распределба на бројот на нови вработувања во следната година по припадност
на заедница.
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(3) Во воспитно-образовните, високообразовните и научно-истражувачките јавни
установи, во јавните установи за згрижување и воспитание на деца од предучилишна
возраст, како и во националните театри, во кои дејноста согласно закон се врши на
македонски јазик, односно на јазикот на припадниците на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија, планот од ставот (2) не содржи податоци за
распределба на бројот на планираните нови вработувања на давателите на јавни услуги
по припадност на заедница.
(4) Во институциите на јавниот сектор кои се основани од страна на централната власт а
кои дејноста, односно надлежноста ја вршат на централно ниво и/или преку подрачните
единици или други организациски единици на локално ниво, како основ за распределба
на бројот на планираните нови вработувања по припадност на заедница, се земаат
податоците од последно спроведениот попис на населението на Република Македонија
за територијата на цела Република Македонија.
(5) Во институциите на јавниот сектор кои се основани од страна на централната или
локалната власт, а кои дејноста, односно надлежноста ја вршат на локално или
регионално ниво, како основ за распределба на бројот на планираните нови вработувања
по припадност на заедница, се земаат податоците од последно спроведениот попис на
населението на Република Македонија за единицата на локалната самоуправа во која е
сместена таа институција.
(6) Распределбата на бројот на планираните нови вработувања по припадност на
заедница се врши на начин утврден во Методологијата од членот 5 став (3) на овој закон,
и истата треба да придонесе за постепено намалување на позитивната или негативната
разлика меѓу моменталната состојба на застапеност во институцијата и основот за
распределба од ставовите (4) и (5) на овој член, односно за одржување на соодветната и
правичната застапеност.
Постапка за донесување на планот
Член 20-б
(1) Функционерот кој раководи со институцијата е должен, најдоцна до 31 март, да го
изготви и да го достави планот на согласност до органот надлежен за буџетот на
институцијата, односно до:
- Министерството за финансии, за институциите буџетски корисници од прва линија кои се
финансираат од Буџетот на Република Македонија и за јавните претпријатија основани од
Република Македонија,
- Надлежното министерство, за институциите кои вршат дејности од областа на
образованието и науката, здравството, културата, социјалната заштита и заштитата на
детето, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон,
- Советот на општината за единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија и
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установи основани од единиците на локалната самоуправа и
- Друг орган доколку е утврден со закон.
(2) Органите надлежни за буџетот на институцијата се должни да дадат согласност,
односно да дадат забелешки во однос на планот најдоцна во рок од еден месец од
приемот на барањето.
(3) Функционерот кој раководи со институцијата е должен да постапи по забелешките
дадени од органот надлежен за буџетот, односно да го усогласи планот.
(4) По добивањето на согласноста, односно по усогласувањето на планот, функционерот
на институцијата е должен веднаш, а најдоцна до 10 мај да го донесе планот и истот да го
достави на мислење до Министерството за информатичко општество и администрација.
(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, функционерот на институцијата за која нема
орган кој дава согласност на буџетот, годишниот план го донесува и го доставува на
мислење до Министерството за информатичко општество и администрација, најдоцна до
10 мај.
(6) По исклучок од ставот (4), доколку се работи за орган на државна управа,
функционерот е должен веднаш по усогласувањето на планот со органот надлежен за
буџетот, а најдоцна до 10 мај да побара согласност од Секретаријатот за спроведување на
Рамковниот договор, за што истиот е должен да му одговори во рок од 15 дена, односно
да даде согласност доколку распределбата на планираните нови вработувања по
припадност на заедница е направена согласно со член 20-а став (6) на овој закон или да
даде забелешки во однос на планот.
(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, функционерот е должен веднаш, а најдоцна до 1
јуни да го достави усогласениот план на мислење до Министерството за информатичко
општество и администрација дали годишниот план е изработен во согласност со
Методологијата.
(8) Министерството за информатичко општество и администрација е должно во рок од 30
дена да постапи по барањата од ставот (4), (5) и (7) на овој член и да даде мислење, при
што доколку биде утврдено дека планот не е усогласен со мислењето на органот
надлежен за буџетот, и/или доколку распределбата на планираните нови вработувања по
припадност на заедница не е направена согласно со членот 20-а став (6) на овој закон,
мислењето ќе биде негативно и на институцијата ќе и даде дополнителен рок од 15 дена
да достави усогласен план.
(9) Доколку и по истекот на рокот од ставот (8) на овој член функционерот на
институцијата до Министерството за информатичко општество и администрација не
достави усогласен план и не добие позитивно мислење, институцијата нема да може да
спроведува постапки за нови вработувања.
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(10) Доколку органот надлежен за буџетот на институцијата или Секретаријатот за
спроведување на Рамковниот договор не постапат по барањето за согласност во роковите
утврдени во ставовите (2) и (6), ќе се смета дека согласноста е дадена.
(11) Бројот на нови вработувања во планот за кој е добиено позитивно мислење од
Министерството за информатичко општество и администрација може да се менува во
текот на годината за која се однесува само по претходно добиена согласност од
надлежните органи за давање на согласност.
(12) Министерството за информатичко општество и администрација е должно заклучно со
31 декември во тековната година да ги достави позитивните мислења за плановите на
институциите за следната година до органите надлежни за буџетот на институциите и до
Агенцијата за администрација, а за органите на државната управа и до Секретаријатот за
спроведување на Рамковниот договор.
Извештаи за реализација на планот
Член 20-в
(1) Институциите два пати годишно известуваат за реализација на плановите, за што
функционерот кој раководи со институцијата, најдоцна до 15 јули за периодот јануари јуни во тековната година, односно најдоцна до 15 јануари за периодот јули - декември во
претходната година, испраќа извештај со точни податоци за реализација на планот до
Министерството за информатичко општество и администрација.
(2) Органите на државната управа извештаите од став (1) на овој член ги доставуваат и до
Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.
(3) Министерството за информатичко општество и администрација е должно, најдоцна до
1 октомври за периодот јануари - јуни во тековната година, односно најдоцна до 1 март за
периодот јули – декември во претходната година, да изготви и да достави до Владата на
Република Македонија полугодишен извештај за реализација на годишните планови кој
содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во
институциите на јавниот сектор по институција.
Јавен оглас и пријава за вработување
Член 20-г
(1) За пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување, институцијата
е должна да објави јавен оглас.
(2) Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на
пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место.
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(3) Комисијата за селекција е должна во рок од три дена од истекот на рокот за
пријавување на огласот да провери дали кандидатите ги доставиле задолжителните
докази за исполнување на условите од огласот, доколку со посебен закон не е поинаку
уредено.
(4) Доколку при проверката се утврди дека недостасува некој од доказите, институцијата е
должна да побара од кандидатот во рок од три дена да ги комплетира доказите, доколку
со посебен закон не е поинаку уредено.
(5) По комплетирањето на доказите, Комисијата за селекција врши проверка на
веродостојноста на доказите.
(6) Доколку Комисијата се сомнева во веродостојноста на било кој од доказите, истата е
должна да достави барање за дополнителни проверки кај органот, односно институцијата
која го издала доказот, кој е должен во рок од 10 дена да и одговори.
(7) Доколку при проверката се утврди дека доказот е лажен, Комисијата ја отфрла
пријавата и го известува Министерството за информатичко општество и администрација,
кое води Регистар на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор.
(8) Кандидатот кој доставил лажни докази за исполнување на условите не може да се
вработи во јавниот сектор во период од десет години од денот на известувањето од став
(7) на овој член.
(9) Задолжителните елементи на јавниот оглас од ставот (1) на овој член и на пријавата од
ставот (2) на овој член, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од
ставот (7) на овој член ги пропишува министерот за информатичко општество и
администрација.
Избор на кандидати
Член 20-д
(1) По спроведената постапка на селекција утврдена во посебните закони, за секое
различно работно место од јавниот оглас се прави ранг-листа на кандидати кои успешно
ги поминале сите фази на селекција.
(2) Од ранг-листите од ставот (1) на овој член се избираат онолку најдобро рангирани
кандидати со припадност на заедница за која согласно годишниот планот на
институцијата се предвидени нови вработувања, колку што извршители се бараат за
таквите работни места.
(3) Во случај кога на ранг-листите од ставот (1) од овој член нема доволно кандидати со
припадност на заедница за која согласно годишниот планот на институцијата се
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предвидени нови вработувања, колку што извршители се бараат, јавниот оглас се
повторува само за оние работни места и за оној број на извршители, колку што
недостасуваат.
(4) Доколку и при второто повторување на јавниот оглас, на ранг-листите нема доволно
кандидати со припадност на заедница за која согласно годишниот планот на
институцијата се предвидени нови вработувања, колку што извршители се бараат, се
изготвува единствена ранг-листа на која се рангираат кандидатите од сите претходно
објавени огласи за тоа работно место и се избираат најдобро рангираните кандидати од
таа листа, без оглед на нивната припадност на заедница.
(5) Доколку на ранг-листите од ставот (4) на овој член нема доволно кандидати, јавниот
оглас во тековната година може да се повторува се додека работните места не се
пополнат, при што во понатамошните повторувања се избираат најдобро рангираните
кандидати без оглед на нивната припадност на заедница.
(6) Доколку на ранг-листата од која треба да се изврши изборот, најдобро рангирани се
двајца или повеќе кандидати со ист број на бодови, се избира кандидатот кој има
добиено најмногу бодови во фазата на административната селекција.“
Член 5
Во членот 44 став (4) зборовите: “во рок од два месеца од датумот на неговата евиденција
се презема“ се заменуваат со зборовите: “може да биде преземен”.
Во ставот (7), по зборовите: “од ставот (4) на овој член” се додаваат зборовите: “во рок од
5 дена од датумот на кој му доставена.”
Член 6
Во членот 45 став (2) зборовите: “од член 2 став (1) алинеја 1“ се заменуваат со зборовите:
“од член 14 став (1) алинеи 1 и 2”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Инспекциски надзор над спроведување на Главата IV-a од овој закон врши Државниот
управен инспекторат, кој е должен еднаш годишно да изврши редовен инспекциски
надзор во сите институции на јавниот сектор.”
Во ставот (3), кој станува став (4), зборовите: “од член 2 став (1) алинеја 2“ се заменуваат
со зборовите: “од член 14 став (1) алинеи 3 и 4”.
Член 7
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Во членот 46, пред првата алинеја се додаваат шест нови алинеи, кои гласат:
“- не ја спроведе постапката за донесување на актот за систематизација или не го донесе
актот за систематизација, спротивно на членот 17 од овој закон,
- не го донесе годишниот план за вработувања или спроведе постапка за вработување без
годишен план, спротивно на членот 20-а став (1) од овој закон,
- не внесе точни податоци за тековната состојбата на пополнетост на работните места и
планираните пензионирања, спротивно на членот 20-а став (2) алинеја 1 и 2 од овој
закон,
- не ја спроведе постапката за донесување на годишниот план за вработувања, спротивно
на член 20-б од овој закон,
- не достави извештаи за реализација на годишниот план за вработувања, или во
извештаите внесе лажни податоци спротивно на членот 20-в ставови (1) и (2) од овој
закон,
- не изврши избор во согласност со планот, спротивно на член 20-д од овој закон.”
Член 8
Актите за спроведување на овој закон ќе се донесат до денот на отпочнување со примена
на овој закон.
Член 9
(1) Членот 17 став (5) од овој закон ќе отпочне да се применува од 2019 година.
(2) До истекување на рокот од ставот (1) на овој член, во актот за систематизација на
работни места на институцијата, може да бидат систематизирани најмногу 50% за 2015
година, 40% за 2016 година, 30% за 2017 година и 20% за 2018 година, повеќе работни
места од работните места за кои се обезбедени финансиски средства за плати и
надоместоци во буџетот на институцијата за соодветната година.
Член 10
(1) Вработените кои до денот на отпочнување со примена на овој закон, се распоредени
на работни места за кои не го исполнуваат посебниот услов за стручни квалификации во
однос на видот и степенот на образованието за нивото на работно место на кое се
распоредени, а кој е утврден во посебните закони, колективни договори или актите за
систематизација, се должни да го исполнат условот во рок од седум години од денот на
отпочнување со примена на овој закон, освен ако со посебните закони не е поинаку
уредено.
(2) Вработените кои нема да го исполнат посебниот услов во рокот утврден во став (1) на
овој член, најдоцна до 1 Март 2022 година ќе бидат распоредени на работни места за кои
го исполнуваат условот.
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(3) Ставот (1) на овој член не важи за вработените кои ќе остварат право на пензија во рок
од десет години од денот на отпочнување со примена на овој закон.
Член 11
(1) Годишните планови за вработување за 2015 година институциите ќе ги изготват
согласно Методологијата од членот 5 став (3) на овој закон, а во рамките на средствата
предвидени за плати и придонеси во буџетот на институцијата за 2015 година и најдоцна
до 31 јануари 2015 година ќе ги достават на мислење до Министерството за
информатичко општество и администрација, кое е должно да даде мислење во рок од 20
дена од приемот, во спротивно се смета дека е дадено позитивно мислење.
(2) Во случај кога се работи за орган на државна управа институциите се должни
плановите за 2015 година да ги изготват и да ги достават на претходна согласност до
Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор најдоцна до 31 јануари, кој е
должен да даде согласност односно забелешки во рок од 20 дена од денот на приемот, во
спротивно се смета дека согласноста е дадена.
(3) Во случаите од ставот (2) на овој член по добивањето на согласноста, односно по
усогласувањето на планот со забелешките од Секретаријатот за спроведување на
рамковниот договор, а најдоцна до 20 февруари 2015 година, органите на државната
управа се должни да ги достават плановите до Министерството за информатичко
општество и адмнистрација, кое е должно да даде мислење во рок од 20 дена од
приемот, во спротивно се смета дека е дадено позитивно мислење.
(4) Во 2015 година, јавен оглас за вработување може да биде објавен само по добиено
позитивно мислење за годишниот план од Министерството за информатичко општество и
администрација, и по претходно известување за обезбедени финансиски средства за
вработување на тоа работно место од Министерството за финансии, односно од органот
надлежен за издавање на финансиска согласност за вработување, доколку е утврден со
овој или друг закон или со акт на институцијата.
Член 12
Членот 11 ќе отпочне да се применува со денот на влегување во сила на Методологијата
за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно со начелото за соодветна и
правична застапеност.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија", а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнување со
примена на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/2014).
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