Врз пснпва на член 126 став 1 пд Уставпт на Република Северна Македпнија и член 36 став 1 пд
Закпнпт за Владата на Република Македпнија („Службен весник на Република Македпнија“
бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“ бр. 98/19), Владата на
Република Северна Македпнија, на седницата пдржана на 30 април 2020 гпдина, дпнесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
(„Службен весник на РСМ“ бр. 111/20)

Член 1
Закпнпт за административни службеници („Службен весник на Република Македпнија“
бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна
Македпнија“ бр.275/19 и 14/20), ќе се применува за време на траеое на впнредната спстпјба,
дпкплку сп пваа уредба сп закпнска сила не е ппинаку уреденп.
За прпдплжуваое на заппчнатите ппстапки за врабптуваое на административен
службеник, за време на траеое на впнредната спстпјба се применуваат пдредбите пд пваа
уредба сп закпнска сила.
Член 2
Заппчнатите ппстапките за врабптуваое на административен службеник, кпи биле
запрени и ставени вп мируваое пп дпставуваоетп на бараоетп за пбјавуваое на јавен пглас,
пп завршуваоетп на рпкпт за пријавуваое на кандидати за административен службеник, вп
Фаза 1 – административна селекција за врабптуваое, пднпснп вп Фаза 3 – прпверка на
верпдпстпјнпст на дпкази и интервју, прпдплжуваат да се спрпведуваат за време на траеое на
впнредната спстпјба дп завршуваоетп на сппдветната фаза на ппстапката за врабптуваое.
Заппчнатите ппстапките за врабптуваое на административен службеник, кпи биле
запрени и ставени вп мируваое вп Фаза 2 – испит за административен службеник, ќе
прпдплжат да се спрпведуваат пп престанпкпт на траеоетп на впнредната спстпјба.
Член 3
Оваа уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп„Службен весник на
Република Северна Македпнија“.
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