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ВОВЕД

I.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за административни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 275/19 и 14/20), е воспоставен целосен и 
синхронизиран систем на администрација базиран на знаење, односно воведување на 
целосно нов модерен пристап кон управувањето со човечките ресурси, со елементи на 
корпоративно управување, согласно со најдобрите светски практики за управување 
базирано на компетенции преку уредување на статусот, класификацијата, вработувањето, 
унапредувањето, стручното усовршување и оспособувањето, мерењето на учинокот и 
други прашања во врска со работниот однос на административните службеници. 

Со измените и дополнувањата на законот се врши усогласување со работното 
законодавство во поглед на престанокот на работниот однос на административниот 
службеник.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
 
Со предложената измена прецизно се уредува престанокот на работниот однос на 

административниот службеник по сила на закон, со исполнување на услови за старосна 
пензија.

Законот се заснова на истите начела на кои се заснова основниот текст на Законот 
за административни службеници.

 
III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 

БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на овој закон предизвикува финансиски последици врз Буџетот 
на Република Северна Македонија и другите јавни финансиски средства. 

IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон потребни се дополнителни финансиски средства 
од Буџетот на Република Северна Македонија.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 

СЛУЖБЕНИЦИ

      Член 1
Во Законот за административни службеници („Службен весник на Република 

Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 275/19 и 14/20), во член 98 ставот (5) се менува и 
гласи:

„ (5) На административниот службеник му престанува работниот однос по сила на 
закон, ако: 

- ја загуби работната способност со денот на доставувањето на правосилното 
решение за утврдување на загубената работна способност, 

- му престане државјанството на Република Северна Македонија, со денот на 
доставувањето на решението за отпуст од државјанство на Република Северна 
Македонија, 

- биде осуден за кривично дело во врска со службената должност, со денот на 
правосилноста на пресудата, 

- му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност, со 
денот на правосилноста на пресудата, 

- поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци, со денот 
на започнувањето на издржување на казната, 

- наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж,
- неоправдано отсуствува од работа најмалку три работни дена последователно во 

еден месец, 
- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити податоци во 

однос на општите и посебните услови за вработување, 
- во рок од три работни дена не се врати на работа по завршувањето на 

неплатеното отсуство,
 -  неоправдано отсуствува од работа најмалку пет работни дена во текот на една 

календарска година,
- органот на државната управа надлежен за инспекциски надзор во рок од една 

година утврди дека вработениот е вработен спротивно на одредбите од овој закон и 
- други услови согласно со овој закон и посебните закони.“.

              Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од  денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ- ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за административни 
службеници содржи 2 члена.

Со членот 1 се утврдуваат условите за престанок на работниот однос по сила на 
закон, со исполнување на услови за старосна пензија.

Со член 2 се определува влегувањето во сила на овој закон.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите од овој закон се меѓусебно поврзани и истите 
се однесуваат на иста правна работа. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените законски решенија прецизно се уредува престанокот на 
работниот однос на административниот службеник по сила на закон, со исполнување на 
услови за старосна пензија.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД  ЗАКОНОТ ЗА АМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Видови на престанок на работен однос

Член 98

(1) На административниот службеник му престанува работниот однос: 
- со спогодба, 
- по негово барање, 
- по сила на закон и 
- во други случаи утврдени со овој и друг закон и колективен договор.
(2) На административниот службеник му престанува работниот однос со спогодба кога со 
раководното лице на институцијата ќе склучи писмена спогодба за престанок на 
работниот однос.
(3) На административниот службеник му престанува работниот однос во институцијата 
ако поднесе писмено барање за престанок на работниот однос.
(4) Во случај на престанок на работниот однос по барање на административниот 
службеник, отказниот рок трае 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
престанок на работниот однос, освен ако со закон поинаку не е утврдено.
(5) На административниот службеник му престанува работниот однос по сила на закон, 
ако: 
- ја загуби работната способност со денот на доставувањето на правосилното решение за 
утврдување на загубената работна способност, 
- му престане државјанството на Република Македонија, со денот на доставувањето на 
решението за отпуст од државјанство на Република Македонија, 
- биде осуден за кривично дело во врска со службената должност, со денот на 
правосилноста на пресудата, 
- му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност, со денот 
на правосилноста на пресудата, 
- поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци, со денот на 
започнувањето на издржување на казната, 
- укината 
- неоправдано отсуствува од работа најмалку три работни дена последователно во еден 
месец, 
- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити податоци во однос 
на општите и посебните услови за вработување, 
- во рок од три работни дена не се врати на работа по завршувањето на неплатеното 
отсуство поради стручно оспособување или усовршување, 
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- органот на државната управа надлежен за инспекциски надзор во рок од една година 
утврди дека вработениот е вработен спротивно на одредбите од овој закон и 
- други услови согласно со овој закон и посебните закони.
(6) На административниот службеник му престанува работниот однос доколку биде 
оценет со оцена „Д“ два пати последователно или најмалку три пати во последните пет 
години.
(7) Решението за престанок на работниот однос на административниот службеник го 
донесува раководното лице на институцијата.
(8) Решението за престанок на работниот однос се врачува лично на административниот 
службеник, по правило, во работните простории на институцијата во која работи, односно 
на адреса на неговото живеалиште, односно престојувалиште.
(9) Ако административниот службеник не може да се пронајде на адресата на 
живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се 
прикачува на огласната табла во институцијата и по изминувањето на осум дена од денот 
на огласувањето се смета дека врачувањето е извршено.
(10) Против решението од ставот (7) на овој член административниот службеник има 
право во рок од осум дена да поднесе жалба до Агенцијата, односно до надлежен орган 
согласно со овој закон.


