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2010035612
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март
2010 година.
Бр. 07-1203/1
12 март 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
Член 1
Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ брoj
92/2009), во Главата VI. „Работни односи“ точката 11 се менува и гласи:
„11.
ПРЕКИНУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ“.
Член 2
По членот 129 се додаваат шест нови членa 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 129-д и 129-ѓ, кои
гласат:
“Прекинување на договор за вработување по сила на закон
Член 129-a
(1) Министерството ги прекинува договорите за вработување на овластените службени лица
и на работниците кои дополнително се стекнале со статус на овластено службено лице, по
сила на закон, со навршување на 40 години пензиски стаж на овластеното службено
лице, без оглед на неговите години на возраст.
(2) Старосната пензија од ставот (1) на овој член се утврдува во висина од 80% од
просечната месечна нето плата што работникот ја остварил во текот на најповолните десет
години од пензискиот стаж.
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Право на еднократен надоместок во вид на отпремнина
Член 129-б
На работникот кој стекнал право на пензија му следува еднократен надоместок во вид на
отпремнина, во висина од пет просечни месечни нето плати остварени по работник во
Република Македонија, објавена до денот на исплатата.
Откажување на договор за вработување
Член 129-в
Откажување на договор за вработување во Министерството може да се врши заради
утврдена дисциплинска одговорност на работникот согласно со овој закон, како и во
други случаи утврдени со овој и посебен закон.
Други случаи за откажување на договорот за вработување
Член 129-г
На работникот во Министерството ќе му се откаже договорот за вработување и во
случаите, ако:
- биде оценет со оцена “не задоволува“ двапати последователно или во последните пет
години најмалку три пати,
- се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невистинити податоци во однос на
општите и посебните услови за вработување,
- во рок од 15 дена по завршувањето на неплатеното отсуство не се врати на работа
согласно со членот 123 на овој закон и
- од неоправдани причини во рок од три дена од денот на врачувањето на решението за
распоредување не се јави на работното место на кое е распореден.
Откажување на договорот за вработување поради правосилна пресуда
Член 129 -д
(1) На работник во Министерството на кој со правосилна одлука му е забрането да
врши определени работи од работниот однос или ако му е изречена забрана за вршење
професија, дејност или должност, поради која не може да врши работи подолго од шест
месеца или ќе мора заради издржување на казна затвор да отсуствува од работа повеќе од шест
месеца, му се откажува договорот за вработување во Министерството со денот на
врачувањето на правосилната пресуда.
(2) Решението за откажување на договорот за вработување согласно со ставот (1) на овој
член го донесува министерот.
Причини поради кои не може да се откаже договорот за вработување
Член 129-ѓ
Договорот за вработување не може да се откаже поради:
1) членство во синдикат или учество во синдикални активности во согласност со закон и
колективен договор;
2) поднесување на тужба или учество во постапка против Министерството во врска со
кршење на договорните и други обврски од работниот однос пред арбитражни, судски,
управни и други органи;
3) отсуство од работа за време на породилно отсуство;
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4) одобрено боледување;
5) користење на одобрено отсуство од работа и годишен одмор;
6) обука за потребите на работодавачот и
7) случаи на мирување на работниот однос утврдени со закон.“
Член 3
Членовите 147, 153, 154, 162 и 163 се бришат.
Член 4
Членот 164 се менува и гласи:
„(1) Работник во Министерството, кој на денот на влегувањето во сила на овој закон, е
распореден на работно место за кое не ги исполнува пропишаните услови по однос на
потребното образование, бидејќи има средно или више образование, а во актот за
систематизација на работните места е пропишано високо образование, го задржува
распоредувањето на работното место за кое е пропишано високо образование, ако во рок
од четири години од денот на влегувањето во сила на овој закон, го дополни своето
образование, односно во Министерството достави соодветно уверение за завршено високо
образование.
(2) Работниците кои согласно со ставот (1) на овој член, во Министерството нема да
достават уверение за завршено високо образование, ќе бидат распоредени на работни
места за кои ги исполнуваат условите утврдени во актот за систематизација на работните
места со средно образование.“
Во членот 166 ставот 2 се брише.

Член 5

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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