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 5 мај
2006 година.
Број 07-1911/1
5 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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, 85/2003,
17/2004, 69/2004 и 81/2005), по членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:
"Член 27-а
(1) Државниот службеник е должен да учествува во изборниот процес како член на
изборен орган доколку биде избран од надлежен изборен орган.
(2) Државниот службеник кој е избран за член на изборен орган може да не прифати да
ја извршува должноста само ако поради здравствени и семејни причини изборниот oрган
што го избрал го утврдил тоа врз основа на приложена соодветна документација."
Член 2
Во членот 68 став (1) по точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19, кои гласат:
"18) неоправдано одбивање учество во изборни органи;
19) спречувањето на изборите и гласањето, повреда на избирачкото право, повреда на
слободата на определување на избирачите, поткуп при изборите, повреда на тајноста на
гласањето, уништување на изборни исправи, изборна измама што како член на изборен
орган го извршил државниот службеник."
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) За дисциплинските престапи од ставoт (1) точка 19 на овој член се изрекува
престанок на вработувањето."
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Член 3
Во членот 70 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
"(10) Дисциплинска постапка против државен службеник за дисциплински престап
од членoт 68 став (1) точки 18 и 19 на овој закон завршува во рок од 15 дена од денот на
донесувањето на решението за формирање на Комисијата од ставот (1) на овој член."
Член 4
Во членот 71 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) Иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против државен
службеник за дисциплински престап од членот 68 став (1) точки 18 и 19 на овој закон
поднесува Државната изборна комисија."
Ставот (2) станува став (3).
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: "Прeдлогот од ставот (2)" се заменуваат со
зборовите: " Прeдлогот од ставот (3)".
Член 5
Одредбите од Главата IV - Систем на плати и надоместоци на плати на државните
службеници ќе се применуваат од 1 јануари 2007 година, освен одрeдбите кои се
однесуваат на основната компонента на платa без додатокoт за кариера кои се во целосна
примена од 1 април 2006 година.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
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