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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 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 2 март 

2015 година.
  

   Бр. 08-1082/1                                                                                            Претседател
2 март 2015 година                                                                          на Република Македонија,                      

  Скопје                                                                                         д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Во Законот за внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 

42/14 и 116/14), во член 3 точка 5 во алинејата 1 зборот ,,подниво“ се заменува со зборот 
,,ниво“.

Член 2
Во членот 37 став (3) по зборот ,,полиција“ запирката се заменува со точка и зборовите 

до крајот на реченицата се бришат. 

Член 3
Во членот 47 во Категорија Б-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици 

со надлежност на цела територија на Република Македонија, во нивото Б3, во колоната 
Вид на работно место, алинејата 1 се менува и гласи:

„-Заменик/Помошник Началник на Оддел“.
Во  алинејата  2 зборовите: „/Командант“ и „/Единица“ се бришат.
По нивото Б3 се додава ново ниво „Б4“ со Вид на работно место, кое гласи:
„-Началник/Командант на Единица“.
Нивото Б4 кое станува ниво Б5  во колоната Вид на работно место се додава нова 

алинеја 1, која гласи:
„- Заменик Началник/Командант“.
Во алинејата 1 која станува алинеја 2, зборот „Сектор“ се брише, а во алинејата 2 која 

станува алинеја 3  зборовите: „Командир на чета“ се бришат.
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Нивото Б5 кое станува ниво Б6, алинејата 1 се брише, а алинејата 2 станува алинеја 1.
Алинејата 3 која станува алинеја 2, се менува и гласи:
„- Командир на чета/отсек/полициска станица“.
По нивото Б6 се додава ново ниво „Б7“ со Вид на работно место, кое гласи:
„- Помошник командир на чета/отсек/полициска станица“.
Нивото Б6 станува ниво Б8.
Во КАТЕГОРИЈА В-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици со 

надлежност за определено подрачје, односно регион од територијата на Република 
Македонија (Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за гранични 
работи/Регионален оперативен сектор на Управата), во нивото В2 алинејата 2 се менува и 
гласи:

„- Началник  на Единица“.
По нивото В2 се додава ново ниво „В3“ со Вид на работно место, кое гласи:
„- Началник  на Одделение„
- Помошник  Началник на Единица“.
Во нивото В3 кое станува ниво В4 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:
„- Командир  на полициска станица
- Началник  на Отсек/Надворешна канцеларија“
Во нивото В4 кое станува ниво В5  се додава нова алинеја 1, која гласи:
„-Заменик Командир на полициска станица“.
Алинејата  1 станува алинеја 2.
Алинејата 2  која станува алинеја 3 се брише.
По нивото В4 кое станува ниво В5 се додава ново ниво „В6“ со Вид на работно место, 

кое гласи:
„-Командир на полициско одделение“.
  

Член 4
Во член 49 став (1) во алинејата по зборот ,,Сектор“ запирката и зборовите: ,,односно 

Единица“ се бришат.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:
,, - Единица;“.
Во алинејата 4 која станува алинеја 5, по зборот „одделение“ зборовите:  „односно 

чета“ се бришат.
Во алинејата 5 која станува алинеја 6, по зборот „Отсек“ се додаваат зборовите: 

„односно чета“.
Алинејата 6 станува алинеја 7.
Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: ,,или 

најмалку две единици на централно ниво (во рамки на организациските единици со 
надлежност на цела територија на Република Македонија).“

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: ,,или 
две единици на централно ниво (во рамки на организациските единици со надлежност на 
цела територија на Република Македонија) или на регионално ниво (во рамки на Сектор за 
внатрешни работи/Регионален центар за гранични работи/Регионален оперативен сектор 
на Управата).  

Член 5
Во членот 107 став (1) во алинејата 3 зборот ,,подниво“ се заменува со зборот ,,ниво“.

Член 6
Во членот 108 по ставот (4) се додаваат три нови ставови (5), (6) и (7), кои гласат:      
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„(5) Покрај распоредувањето од ставовите (1) и (4) на овој член, распоредување на 
друго работно место се врши на работник кој е овластен да носи службено огнено оружје, 
ако на работникот времено му е одземено оружјето со муницијата согласно закон.

(6) Работникот од ставот (5) на овој член, се распoредува на соодветно работно место 
во Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.  

(7) Распоредувањето од ставот (5) на овој член трае до правосилноста на одлуката 
донесена во кривична, прекршочна или граѓанска постапка.“ 

Член 7
Во член 112 по ставот 2 се додава нов став (3), кој гласи:
(3) Работник кој е овластен да носи службено оружје, а за кој согласно членот 155-а од 

овој закон е утврдено дека е не e способен за вршење на работите и задачите од работното 
место на кое е распореден, поради нарушена психофизичка или општа здравствена  
способност, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување на право на 
инвалидска пензија согласно закон, ќе се распореди на соодветно работно место во 
Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.“

   
Член 8

Во член 137 во ставот (2) првата реченица се менува и гласи:
,,(2) Со оценка 5 може да бидат оценети најмногу 5% од оценетите работници од 

конечната ранг листа на оценки на сите работници во Министерството и истите ќе бидат 
наградени со бонус во износ од една основна плата на наградениот работник.“.

Член 9
По членот 155 се додава нов наслов  и нов член 155-а, кој гласи:

„Задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог 
(психолошко советување)  

Член 155-а
(1) Работник на Министерството кој е овластен да носи службено оружје, а за кој е 

поведена постапка за кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно за 
кој е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно 
насилство, раководителот на организациската единица во која работи го упатува на 
задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог 
(психолошко советување).

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со 
психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на 
работникот да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на 
службено оружје, се доставува до Министерството.“

Член 10
Во член 187 став (1) по точката 12) се додава нова точка 13) која гласи:
,,13) избегнува задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно 

советување со психолог (психолошко советување);“.
Точките од 13) до 20) стануваат точки од 14) до 21).

Член 11
Во членот 188 став (1) точката 3) се менува и гласи:
„распоредување на работно место во едно ниво пониско од  нивото на работното место 

на кое дотогаш работел работникот и“. 
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Член 12
Во членот 190 алинејата 2 се менува и гласи:
„распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место 

на кое дотогаш работел, согласно Класификацијата на работните места и“.
 

Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената 
на Законот за внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ број 42/14 
и 116/14). 


