Службен весник на РМ, бр. 36 од 23.3.2011 година

2011036870
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 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 22 март
2011 година.
Бр. 07-1512/1
22 март 2011 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“ број
92/2009 и 35/10), во членот 88 став (1) алинеја 2 по зборот "закон" се става точка и
зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Во случај кога поради причините од ставот (1) алинеја 2 на овој член нема слободно
работно место на кое се вршат исти или сродни работи со работите што се вршат на
работното место од кое работникот се распоредува, работникот се распоредува на друго
работно место за кое се исполнети условите од членот 85 алинеи 1, 2 и 3 на овој закон.“
Член 2
Во Главата VI. "Работни односи" точката 11 се менува и гласи: "11. ОТКАЖУВАЊЕ И
ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ".
Член 3
По членот 129-ѓ се додаваат два нови члена 129-е и 129-ж, кои гласат:
„Прекинување на договор за вработување по сила на закон
Член 129-е
(1) Министерството ги прекинува договорите за вработување на овластените службени лица
по сила на закон, со навршување на 40 години пензиски стаж на овластено службено лице, без
оглед на неговите години на возраст.

1 од 1

www.pravdiko.com

Службен весник на РМ, бр. 36 од 23.3.2011 година

(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.
Право на еднократен надоместок во вид на отпремнина
Член 129-ж
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."
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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