Службен весник на РМ, бр. 142 од 1.08.2016 година

20161423410
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 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 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административни
службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули
2016 година.
Бр. 08-3452/1
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Законот за административни службеници („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16) во членот 7 став (5) се брише.
Во ставот (6) зборовите: „ставовите (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“.
Член 2
Во членот 18 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Надоместокот се уплатува на сметката на сопствени приходи на Агенцијата,
најдоцна 15 дена пред започнување на постапката од ставот (2) на овој член.“.
Член 3
Во членот 24 став (2) точка г) зборот „потврда“ се заменува со зборот „доказ“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Доказот за положен испит за административно управување од ставот (2) точка г) на
овој член може да се користи при аплицирање на интерен или јавен оглас за работни места
од категоријата Б, во рок од пет години од датумот на неговото издавање.“.
Член 4
Во членот 59 став (2) зборовите: „кој посетувал обука за административно управување“
се бришат.
Во ставот (3) алинеја 1 зборовите: „посебните прописи од областа на работното место
и“ се бришат.
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Член 5
Во членот 101 став (1) алинеја 1 се брише.
Член 6
Кандидатите за пополнување на работно место од категоријата Б, се должни да го
достават доказот за положен испит за административно управување утврден во членот 24
став (2) точка г) од овој закон, почнувајќи од 13 февруари 2017 година.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
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