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785. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  

ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за државните службеници, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 14 февруари 2012 година. 

  
   Бр. 07-763/1                               Претседател 

14 февруари 2012 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
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, 167/10 и 
36/11), во членот 9 став (1) по алинејата 4 се додава но-
ва алинеја 5, која гласи: 

„- преземање на вработен од органите на државната 
и локалната власт, други државни органи или институ-
ции.“ 

Во ставот (2) по зборот „алинеи“ броевите “1, 2 и 3“ 
се заменуваат со броевите “1, 2, 3 и 5“. 

  
Член 2 

Членот 17-и се менува и гласи: 
„(1) Вработен во органите на државната и локална-

та власт, други државни органи или институции, кој 
нема статус на државен службеник, а кој ги исполнува 
посебните услови од членот 13 став (3) од овој закон, 
по потреба или по негово барање,  може да биде презе-
мен и распореден на работно место соодветно на прет-
ходното работно место, во друг орган на државната и 
локалната власт, или друг државен орган, ако со тоа се 
согласат раководното лице на институцијата од која се 
презема вработениот и секретарот, односно функцио-
нерот кој раководи со органот во кој се презема врабо-
тениот, доколку во органот не се именува секретар. 

(2) Вработен во органите на државната и локалната 
власт, други државни органи или институции, кој нема 
статус на државен службеник и кој ги исполнува по-
себните услови од членот 13 став (3) од овој закон, по 
потреба  или по негово барање, може да биде распоре-
ден во истиот орган. 

(3) Вработениот од ставовите (1) и (2) на овој член 
е должен, во рок од шест месеци од денот на неговото 
преземање или распоредување, да положи испит за др-
жавен службеник. 

(4) Доколку вработениот не го положи испитот од ста-
вот (3) на овој член работниот однос му престанува.“   

Член 3 
Во членот 82-г ставови (1) и (2) зборовите: „над-

лежната второстепена Комисија на Владата на Репуб-
лика Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Држав-
ната комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен“.  

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN 

E LIGJIT PËR NEPUNES SHTETERORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nepunes shteterore (''Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise'' numer 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, 167/10 dhe 36/11), 
në nenin 9 paragrafi (1) pas alinese 4 shtohet alineja e re 5, 
si vijon: 

"-marrjen e të  punesuarit nga organet e pushtetit shte-
teror dhe lokal, organet ose institucionet tjera shteterore. “ 

Në paragrafin (2) pas fjales "alinete" numrat "1, 2 dhe 
3" zevendesohen me numrat ''1, 2, 3 dhe 5''. 

  
Neni 2 

Neni  17-i ndryshohet, si vijon: 
"(1) I punesuari në organe të administrates shteterore 

dhe pushtetit lokal, organe ose institucione tjera shteterore, 
që nuk ka status të nepunesit shteteror, dhe që i ploteson 
kushtet e vecanta nga neni 13 paragrafit (3) të ketij ligji, si-
pas nevojes ose me kerkese të tij, mund merret dhe siste-
mohet në vendin e punes perkates me vendin paraprak të 
punes, në organ tjeter të administrates shteterore dhe loka-
le, ose organ tjeter shteteror, nese me kete pajtohen personi 
udheheqes i institucionit nga i cili merret i punesuari dhe 
sekretari, perkatesisht funksionari që udheheq me organin 
në të cilen merret i punesuari nese në organin nuk emero-
het sekretar. 

(2) I punesuari në organe të pushtetit shteteror dhe lo-
kal, organe ose institucione tjera shteterore, që nuk ka sta-
tus të nepunesit shteteror dhe që i ploteson kushtet e vecan-
ta nga neni 13 paragrafit (3) të ketij ligji, sipas nevojes ose 
me kerkese të tij, mund të sistemohet në të njejtin organ. 

(3) I punesuari nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, 
eshte i detyruar që në afat prej gjashte muajsh nga dita e 
marrjes ose sistemimit të tij, ta jape provimin për nepunes 
shteteror.  

(4) Nese i punesuari nuk e jep provimin nga paragrafi 
(3) i ketij neni, marredhenia e punes i nderpritet."   

  
Neni 3 

Në nenin 82-g paragrafet (1) dhe (2) fjalet: "Komisioni 
kompetent i shkalles së dyte i Qeverise së Republikes së 
Maqedonise'' zevendesohen me fjalet: ''Komisioni Shtete-
ror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe 
Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte''. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 


