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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН
ОДНОС
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.44 од 19.03.2015 година

Член 1
Во Законот за трансформација во редовен работен однос („Службен весник на
Република Македонија" број 20/15), во членот 2 по ставот (2) се додаваат три
нови става (3), (4) и (5), кои гласат:
„(3) По исклучок на одредбите од ставот (1) од овој член, трансформирање во
работен однос на неопределено работно време ќе се применува и за лицата кои
имале прекин на договорот со кој биле ангажирани за извршување на работа
поради бременост и/или раѓање, а кои имаат важечки договори во моментот на
трансформирање на работниот однос.
(4) На лицата од ставот (3) од овој член ќе им се трансформира работниот однос
доколку имале договори за ангажирање во институцијата за три последователни
месеци што непосредно претходат на прекинот поради бременост и/или раѓање, а
по завршување на прекинот повторно се ангажирани во институцијата со договор
и го исполнуваат условот од став (2) на овој член .
(5) По исклучок на одредбите од ставот (1) од овој член, трансформирање во
работен однос на неопределено работно време ќе се применува и за лицата кои
имаат прекин на договорот со кој биле ангажирани за извршување на работа
поради бременост и/или раѓање во моментот на трансформирање на работниот
однос, а кои имале договори за ангажирање во институцијата за три
последователни месеци што непосредно претходат на прекинот поради бременост
и/или раѓање."
Член 2
Во членот 3 став (1) бројот „30“ се заменува со бројот „90“.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) По исклучок на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) од овој член,
институциите ќе склучат договори за засновање на работен однос на
неопределено време, односно ќе донесат решенија за вработување со лицата од
член 2 став (5), по престанок на причината поради која настанал прекинот“.
Член 3
Во член 4 во став (2) по зборот „доставуваат“ се додаваат зборовите: „договорите
со кои се ангажирани лицата и“.
По ставoт (2) се додаваат четири нови ставa (3), (4), (5) и (6) кои гласат:
„(3) За лицата од членот 2 ставови (3) и (5) од овој закон, кон барањето до
Министерството за финансии задолжително се доставува потврда издадена од
стручна Комисија при Министерството за здравство за исполнетоста на условот и
времетраењето на периодот на прекинот поради бременост и/или раѓање,
издадена врз основа на веродостојна медицинска документација, договорите за
ангажирање на лицата и потврди за извршени исплати.
(4) Условот и времетраењето на периодот за прекин поради бременост и/или
раѓање Комисијата ги утврдува согласно со прописите кои ги уредуваат правата
за отсуство од работа поради бременост и/или раѓање.
(5) Комисијата е составена од три члена и нивни заменици од кои два члена и
нивни заменици се на предлог на Министерот за здравство и еден член и негов
заменик на предлог на директорите на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија.
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(6) Министерот за здравство ја формира Комисијата од ставот (3) на овој член, во
рок од пет дена од влегувањето во сила на овој закон."
Ставот (3) станува став (7).
Член 4
Во член 10 алинеја 2 по зборот „вештачења“ точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „повремени набљудувачи и стрелци во Управата за
хидрометеоролошки работи, лица за непосредно прибирање на податоци во
Државниот завод за статистика“.
Член 5
Во членот 13 во ставовите (1), (2) и (3) зборовите: „или друг договор“ се бришат.
Член 6
Во членот 14 зборовите: „или друг договор“ се бришат.
Член 7
Во членoт 15 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Доколку за лицата од членот 2 ставови (3) и (5) е потребна измена на актите
за систематизација на работните места, институциите ќе ги усогласат актите за
систематизација под истите услови утврдени со овој член, во рок од 15 работни
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон“.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија".
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