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
НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за државните службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 март
2003 година.
Бр. 07-1067/1
11 март 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 НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1
Во Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ број
59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02 и 98/02), членот 83 се менува и гласи:
“Работниците кои засновале работен однос согласно со Законот за органите на управата (“Службен весник на СРМ“ број 40/90 и “Службен весник на Република Македонија“ број 63/94 и 63/98), кои вршат работи од членот 3 став 1 на овој закон, со денот на
влегувањето во сила на овој закон, се распоредуваат како државни службеници во звање
согласно со членот 6 од овој закон и ќе примаат плата соодветна на звањето и работното
место на кое се распоредени согласно со актот за систематизација на работните места,
според постојниот начин на исплата на плати во органите од членот 3 на овој закон, се
до отпочнување на примената на системот на плати утврден согласно со овој закон.“
Член 2
Членот 85 се менува и гласи:
“Раководните работници именувани според Законот за органите на управата со денот
на влегувањето во сила на овој закон, стекнуваат звање согласно со членот 6 од овој закон
и ќе примаат плата соодветна на звањето и работното место на кое се распоредени согласно со актот за систематизација на работните места, според постојниот начин на исплата на
плати во органите од членот 3 на овој закон, се до отпочнување на примена на системот на
плати утврден согласно со овој закон.“
Член 3
Членот 91 се брише.
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Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“, а одредбите од “Глава VI - Оценување на државните службеници“, ќе се
применуваат од 1 јануари 2004 година.
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