СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Се прогласува Законот за изменување на Законот за вработените во јавниот сектор,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
9 јули 2019 година.
Бр. 08-3983/1
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ
СЕКТОР
Член 1
Во Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), во член 3 ставот (3) се менува и
гласи:
„По исклучок од ставот (1) на овој член, за воениот и цивилниот персонал во служба на
Армијата на Република Северна Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во органот во
состав на Министерството за внатрешни работи-Бирото за јавна безбедност, во Агенцијата
за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање, како и во органот во состав на
Министерството за финансии-Управата за финансиска полиција, ќе се применуваат само
одредбите од главите III и IV од овој закон.“.
Член 2
Во член 14 ставот (2) се менува и гласи:
„Во рамките на секоја група се утврдуваат една или повеќе подгрупи на работни места
и тоа:
1) група I - работни места на административни службеници (во сите институции на
јавниот сектор):
- подгрупа 1 - државни службеници, односно друг вид на службеници утврдени со
посебни закони и
- подгрупа 2 - јавни службеници;

2) група II - работни места на овластени службени лица во областа на безбедноста,
одбраната и разузнавањето:
- подгрупа 1 - овластени службени лица во Министерството за внатрешни работи и во
органот во состав на Министерството за внатрешни работи-Бирото за јавна безбедност,
- подгрупа 2 - овластени службени лица во организационата единица задолжена за
воена безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана,
- подгрупа 3 - овластени службени лица во Агенцијата за разузнавање,
- подгрупа 4 - овластени службени лица во казнено-поправните и воспитно-поправните
установи,
- подгрупа 5 - судска полиција,
- подгрупа 6 - јавно-обвинителска полиција,
- подгрупа 7 - шумска полиција,
- подгрупа 8 - овластени службени лица во органот во состав на Министерството за
финансии-Управата за финансиска полиција,
- подгрупа 9 - воен и цивилен персонал во служба на Армијата на Република Северна
Македонија,
- подгрупа 10 - овластени службени лица во Агенцијата за национална безбедност и
- подгрупа 11 - други овластени службени лица во областа на безбедноста, одбраната и
разузнавањето, утврдeни со закон;
3) група III - работни места на даватели на јавни услуги во јавните установи, јавните
претпријатија основани од Република Северна Македонија, од општините, од градот
Скопје или од општините во градот Скопје:
- подгрупа 1 - даватели на јавни услуги во областа на здравството,
- подгрупа 2 - даватели на јавни услуги во областа на образованието и на науката,
- подгрупа 3 - даватели на јавни услуги во областа на трудот, социјалните работи и
заштитата на децата,
- подгрупа 4 - даватели на јавни услуги во областа на културата и на јавното
информирање,
- подгрупа 5 - даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и на други
дејности заради кои се основани јавните претпријатија и
4) група IV - работни места на помошно-технички лица (во сите институции на јавниот
сектор):
- подгрупа 1 - помошно-технички лица за одржување на објектите и на опремата,
- подгрупа 2 - помошно-технички лица за обезбедување на објектите и на опремата,
- подгрупа 3 - помошно-технички лица за превоз на лица и на опрема,
- подгрупа 4 - помошно-технички лица во кујна или во хотелско-угостителски објект и
- подгрупа 5 - други помошно-технички лица.”.
Член 3
Во член 17 ставот (8) се менува и гласи:
„По исклучок од ставот (7) на овој член, Армијата на Република Северна Македонија,
Министерството за внатрешни работи и органот во состав на Министерството за
внатрешни работи-Бирото за јавна безбедност, Агенцијата за национална безбедност,
Агенцијата за разузнавање, органот во состав на Министерството за финансии-Управата
за финансиска полиција за овластените службени лица, 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.“.

2 од 3

Член 4
Во член 19 ставот (3) се менува и гласи:
„По исклучок од ставот (1) на овој член, за воениот и цивилниот персонал во служба на
Армијата на Република Северна Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во органот во
состав на Министерството за внатрешни работи-Бирото за јавна безбедност, во Агенцијата
за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање, како и во органот во состав на
Министерството за финансии-Управата за финансиска полиција, во Регистарот се
содржани единствено податоци за вкупниот број на овие вработени.“.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
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