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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ 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, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 април 2020
година донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО
ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА
ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време
на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.76/20 и
84/20), во член 1 во ставот 2 по зборот „установи“ се додаваат зборовите „и за
престанување на вработувањето по сила на закон на здравствен работник, односно
здравствен соработник со престанок на договорот за вработување или договорот за
продолжување на вработувањето, поради возраст“.
Член 2
Во член 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Престанувањето на вработувањето по сила на закон, со престанок на договорот за
вработување или договорот за продолжување на вработувањето на здравствен работник
односно здравствениот соработник, поради возраст, се одложува за време на траењето на
вонредната состојба во случај на стекнување на право на старосна пензија кога ќе наполни
64 години живот (маж), односно 62 години живот (жена) согласно Законот за пензиското
и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12,
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15,
147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19, 275/19 и 31/20), односно кога ќе
наполни 64 години возраст, или кога со писмена изјава до работодавачот ќе побара да му
се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст согласно Законот за
работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08,
114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.110/19)“.
Член 3
По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Започнатите постапки за престанок на договор за вработување или договор за
продолжување на вработувањето на здравствен работник, односно здравствениот
соработник, поради возраст, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба.“
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Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-3059/1
13 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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