Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија,
издаваат
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 11 јуни
2003 година.
Бр. 07-2806/1
11 јуни 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, 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 и 17/2003), во членот 11 став (2) точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “од кои најмалку во по еден
од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик“.
Во ставот (3) точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “при
што без да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници“.
Член 2
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:
“Член 17-а
(1) Функционерите кои раководат со органите од член 3 ставови (2) и (3) на овој закон
донесуваат годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците, што го доставуваат до Агенцијата.
(2) Агенцијата донесува упатство за содржината на планот од став (1) на овој член.“

Член 3
Во членот 82 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) Во случај на укинување или обединување на органот, намалување на надлежностите, намалување на обемот на работата или промена на внатрешната организација со укинување на работните места заради структурни промени во органите од член 3 на овој закон,
државниот службеник кој ги извршувал тие работи се распоредува во истиот орган на работно место во исто или пониско звање.“
Ставот (4) се менува и гласи:
“(4) Кога за определен број државни службеници престанала потребата за работа при
распоредувањето предност имаат државните службеници:
- самохран родител, односно усвоител на дете до седум години;
- родител со потешко хендикепирано дете;
- инвалид на трудот и
- еден од брачните другари кои се вработени кај ист работодавец.“
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
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