Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 1 од Уставот на Република Македонија, вршителот на функцијата претседател на Република Македонија и претседател на
Собранието на Република Македонија, издава
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 март
2004 година.
Бр. 07-1228/1
19 март 2004 година
Скопје

Вршител на функцијата
Претседател
на Република Македонија,
Претседателот
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
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 и 85/2003), во членот
3 ставот (5) се менува и гласи:
„(5) Одредбите на овој закон не се однесуваат на воените и граѓанските лица на служба
во Армијата на Република Македонија, на униформираните лица во Министерството за
внатрешни работи, во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, шумската полиција, судската полиција, финансиската полиција и Царинската управа, на лицата со посебни должности и овластувања вработени во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, Царинската управа, овластените државни ревизори и лицата кои вршат работи и работни задачи на државна ревизија во Државниот завод за ревизија, како и на вработените во Управата за цивилна-воздушна пловидба кои вршат работи и задачи на воздухопловен и стручен персонал од значење за безбедноста на воздушната пловидба, освен ако со друг закон поинаку не е утврдено.“
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Член 2
Во членот 36 во ставот 2 табелата се менува и гласи:
Група
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
III
III
III
III

Звање
Генерален секретар
Државен секретар
Државен советник
Раководител на сектор
Помошник раководител на сектор
Раководител на одделение
Советник
Виш соработник
Соработник
Помлад соработник
Самостоен референт
Виш референт
Референт
Помлад референт

Бодови
660
625
470
450
360
300
235
200
185
155
150
135
120
100

Ставовите (3) и (4) се бришат.
Член 3
Членот 42 се менува и гласи:
„Вредноста на бодот за платите на државните службеници се утврдува секоја година со
одлука на Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии, која
се донесува во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на Буџетот на Република
Македонија, а врз основа на вкупниот број на државни службеници распоредени по соодветните звања за тековната година.“
Член 4
Одредбите од „Глава IV - Систем на плати и надоместоци на плати на државните службеници“ ќе се применуваат од 31 март 2006 година, освен одредбите кои се однесуваат на
основната компонента без додатокот на плата за кариера кои ќе започнат да се применуваат етапно од 1 април 2004 година, а нивната целосна примена ќе се реализира од 31
март 2006 година.
Министерот за финансии со Упатство ќе го утврди начинот на пресметката и исплатата
на платите од ставот 1 на овој член.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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