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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА

ПРАТЕНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пратениците,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 април

2011 година.

Бр. 07- 2042/1
11 април 2011 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ

Член 1
Во Законот за пратениците ("Службен весник на   Република Македонија" број 84/2005 и

161/2008), во членот 26 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:
"Висината  на  платата  на  пратеник  кој  не  учествува  во  работата  на  Собранието  на

Република Македонија (бојкотира) по јавно дадена изјава на пратеничка група чиј член е дека
пратеничка група нема да учествува во работата на Собранието (бојкотира) изнесува една
третина од платата која му е исплатена во последниот месец.

Висината  на  платата од  ставот  2  на  овој  член  се  однесува  и на  пратеник  кој  не
учествува во работата на Собранието на Република Македонија  (бојкотира) по негова јавно
дадена изјава дека нема да учествува во работата на Собранието на Република
Македонија (бојкотира).

Примената на ставовите 2 и 3 од овој член ја уредува претседателот на Собранието на
Република Македонија, а одделни решенија носи Комисијата за прашањата на изборите и
именувањата."

Член 2
По членот 34 се додава нов поднаслов 6 и три нови члена 34-а, 34-б и 34-в, кои гласат:
„6 Права и услови за работа на пратениците избрани од државјаните на Република

Македонија кои на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство.

Член 34-а
Пратеникот избран од државјаните на Република Македонија кои на денот на изборите се

на привремена работа или престој во странство ги има правата утврдени со закон и му се
обезбедуваат условите за работа утврдени со  закон.
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На пратеникот од ставот 1 на овој член, на негово барање, во постапка утврдена со
закон,  за  време  на  траењето  на  неговиот  мандат  му  се  доделува  службен    стан  на
користење, и тоа:

- до 70 мІ, доколку пратеникот  во Република Македонија е без семејство и
- до 100 мІ, доколку пратеникот во Република Македонија е со семејство.
Доколку службен стан не може да му се обезбеди, пратеникот од ставот 1 на овој член има

право на надоместок за закупнина на стан. Висината на надоместокот за закупнина на стан се
определува согласно со закон.

Поединечното  определување  на  надоместокот  од  ставот  3  на  овој  член  го  врши
надлежното работно тело на Собранието.

Член 34-б
Пратеникот од членот 34-а став 1 на овој закон има право шестпати во текот на една

година службено да ја посети изборната единица од која е избран. Службената посета на
изборната единица е во траење од една недела.

Пратеникот за службената посета од ставот 1 на овој член има право на надоместок на
патните трошоци и на дневница за службено патување во странство.

Член 34-в
Надлежното работно тело на Собранието ја уредува постапката за остварување на

правото од членот 34-б на овој закон.“

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република

Македонија", a ќе се применува од денот на конститутивната седница на Собранието на
Република Македонија по првите наредни избори за избор на пратеници.
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