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 18 јуни
2002 година.
Бр. 07-2497/1
18 јуни 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, 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 и 103/2001), во членот 3 став (2) по зборовите: “органите
на државната управа“ се става запирка и се додаваат зборовите: “во органите на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје“.
Во ставот (3) зборовите: “во органите на единиците на локалната самоуправа и градот
Скопје, кои вршат работи согласно со ставот (1) од овој член, како и кои вршат доверени
работи согласно со закон и на лицата вработени“ се бришат.
Член 2
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:
“Член 3-а
(1) При вработување во органите од членот 3 ставови (2) и (3) на овој закон, се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, во сите звања утврдени со овој закон и почитување на критериумите на стручност
и компетентност.
(2) Начелата од ставот (1) на овој член, се применуваат и при вработувањето на лицата
од членот 3 став (4) на овој закон.“
Член 3
Во членот 7 во став (2) алинеја 5 по зборовите: “развива политика поврзана со вработувањето“, се додаваат зборовите: “соодветната и правична застапеност.“.
По алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, кои гласат:

“- собира и обработува податоци за вработените во органите од членот 3 ставови (2) и
(3) на овој закон, припадници на заедниците;
- начинот и постапката за собирање и обработка на податоците за државните службеници ќе се утврди со акт на Агенцијата;“
Алинеите 8 и 9 стануваат алинеи 9 и 10.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија“.

