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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 12

септември 2012 година.

Бр. 07-3895/1
12 септември 2012 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Во Законот за внатрешни работи (“Службен весник на Република Македонија” број

92/2009, 35/10, 36/11 и 158/11), во членот 3 точката 7 се менува и гласи:
“„Унапредување“ е движење на овластено службено лице во системот на кариера, на

начин што:
а) преминува во повисок платен ранг со што се стекнува со додаток за кариера на

платата и
б) е распоредено на друго работно место, кое во однос на претходното работно место е

во  повисоко  хиерархиско  ниво  во  Листата  на  хиерархија  на  работните  места  во
Министерството (во натамошниот текст: Листата на хирархија на работните места);“.

По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:
„9. „Упатување“ е праќање на полициски службеник со решение за упатување во

истражен центар на Јавното обвинителство, избран за вршење работи на определено време
согласно со закон;“.

Во точката 9 која станува точка 10  сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со
точка и запирка и се додава нова точка 11, која гласи:

„11. „Листа на хиерархија на работните места“ е групирање на работни места во
хиeрархиски нивоа според сложеноста, одговорноста и работното искуство утврдени за
работните места во актите за систематизација на работните места во Министерството;“.

Во   точката 10 која станува точка 12 точката на крајот од реченицата се заменува со
сврзникот „и“ и се додава нова точка 13, која гласи:
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„13. „Работни  компетенции“  се  збир  од  знаења,  вештини,  однесувања  и  лични
карактеристики на поединецот, од кои зависи успешноста за извршување на работата на
работното место.“

Член 2
Во членот 10 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и

други работи утврдени со друг закон.“
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2)  При  извршување  на  работите  од  ставот (1)  на  овој  член  Министерството

соработува со други органи на државна власт, институции и тела.
(3) При извршување на работите од ставот (1) на овој член Министерството соработува и со

надлежни органи и тела на други држави и меѓународни организации.“

Член 3
Во членот 11 по зборот „телекомуникациите“ се додаваат зборовите: „работите на

внатрешната  контрола  и професионални  стандарди,  планирање,  организирање  и
подготвување на Министерството за остварување на внатрешните работи во сложени
безбедносни услови“.

Член 4
Во членот 13   точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и друг

закон.“

Член 5
Во Главата III. „СОРАБОТКА“  се додаваат два нови члена 24-а и 24-б, кои гласат:

„Соработка меѓу Министерството за внатрешни работи и Јавното обвинителство

Член 24-а
Начинот на остварување на правата, обврските и одговорностите утврдени со закон и

колективен договор на полициските службеници упатени во истражен центар на јавното
обвинителство се уредуваат со договор за соработка склучен меѓу Министерството и
Јавното обвинителство.

Одлука за упатување во истражен центар на Јавното обвинителство

Член 24-б
(1)  За  полициски  службеник  кој  се  упатува  во  истражен  центар  на  Јавното

обвинителство решение за упатување донесува министерот за внатрешни работи.
(2) Полицискиот службеник упатен во истражен центар на Јавното обвинителство

правата, обврските и одговорностите ги остварува под услови и постапка утврдени со овој
закон и колективен договор, како и на начин пропишан со прописите донесени врз основа
на закон.

(3)  Спроведувањето  на  постапките  за  остварување  на  правата,  обврските  и
одговорностите на полицискиот службеник упатен во истражниот центар на Јавното
обвинителство се врши врз основа на предлог, барање, односно иницијативата на јавниот
обвинител. “

Член 6
Во членот 30 став (2) алинеја 4 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава нова

алиннеја 5, која гласи:
„- потребните работни компетенции за извршување на работите на работното место и“.
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Член 7
По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:

„Листа на хиeрархија на работните места

Член 30-а
(1) Според актите за систематизација на работните места од членот 30 став (1) од овој

закон министерот донесува Листа на хиeрархија на работните места.
(2) Во Листата на хиeрархија на работните места од ставот (1) на овој член се врши

групирање на работните места на Министерството во различни хиeрархиски нивоа, во
рамките на категориите на работници од членот 103 став (1) од овој закон.

(3) Групирањето на работните места во исто хиeрархиско ниво се врши според:
- сложеноста на работите и задачите што се извршуваат на работното место,
- степенот на одговорност на работникот при извршување на работите и задачите на

работното место и
- работното искуство потребно за извршување на работите и задачите на работното

место.“

Член 8
Во членот 49 став (3) по зборот „управа“ се додаваат зборовите: „друг орган на државна

власт, институција“.
Член 9

Во членот 52 став (1) по зборовите: „за вработување“ се додаваат зборовите: „на
работни места за кои во актот за систематизација на работните места е предвидено
работниците да имаат статус согласно со членот 29 став (1) алинеи 1 и 3 од овој закон“.

Член 10
По членот 62 се додава нов член 62-а, кој гласи:

„Одлука за избор на кандидати за обука за полицаец

Член 62-а
(1) По извршениот избор на кандидати за обука за полицаец од страна на Комисијата од

членот 62 став (2) од овој закон, министерот за внатрешни работи донесува решение за
избор на кандидати за обука за полицаец.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе приговор преку
Министерството до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.

(3) Приговорот против решението не го одлага извршувањето на решението.“

Член 11
По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

„Одлука за избор на обучени кандидати за полицаец

Член 66-а
(1) Министерот за внатрешни работи донесува решение за избор на обучени кандидати за

полицаец од најдобро рангираните обучени кандидати за полицаец од ранг-листата од членот
66 од овој закон, а согласно со утврдената потреба за бројот на полицајците за кои е распишан
јавниот оглас.
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(2) Решението од ставот (1) на овој член ги содржи личните податоци (име, презиме,
татково име и адреса на живеење) на најдобро рангираните обучени кандидати за
полицаец од ранг-листата од членот 66 од овој закон.

(3) Составен дел на решението од ставот (1) на овој член е ранг- листата од членот 66 од
овој закон.

(4) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе приговор преку
Министерството до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.

(5) Приговорот против решението не го одлага извршувањето на решението.“

Член 12
Во членот 67 став (1) зборовите: “ранг-листата од членот 66 на“ се заменуваат со

зборовите: „решението од членот 66-а од“.

Член 13
По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи:

„Плата во намален износ

Член 75 -а
(1) На работник кој не ги оставарува просечните, односно очекуваните резултати во

работата на работно место може да му се намали платата од членот 75 став (2) од овој
закон најмногу до 15%.

(2) Начинот и постапката за намалување на платата од ставот (1) на овој член се
уредуваат со Колективниот договор на Министерството.“

Член 14
Во членот 78 став (1) зборовите: „на работното место“ се бришат.
Во ставот (3) зборовите: „на работното место на кое работи“ се бришат.
Во ставот (4) по зборот „кариера“ се додава зборот „само“, точката на крајот од

реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во исто хиeрархиско ниво согласно со
Листата на хиeрархија на работните места“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Утврдениот износ од ставот (4) на овој член не претставува составен дел на

основната плата и на тој износ не се врши вреднување на додаток на кариера, кога лицето е
унапредено во повисоко хиeрархиско ниво согласно со Листата на хиeрархија на
работните места.“

Член 15
Во членот 81 став (2) по зборот „основната“ се додаваат зборовите: „компонента на“.

Член 16
Во членот 82 по зборот „основната“ се додаваат зборовите: „компонента на“, а точката на

крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или од основната компонента на
платата утврдена за работното место од кое работникот се распоредува, доколку истата е
поповолна за него“.

Член 17
Во членот 86 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член на работно место од кое е упатен полициски

службеник на работа во истражен центар на Јавното обвинителство, распоредувањето од
ставот (1) на овој член може да трае за временски период за кој е извршено упатувањето.“
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Член 18
Во членот 87 по бројот „85“ се додаваат зборовите: „алинеи 2, 3 и 4“.

Член 19
Во членот 92 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Полициски службеник во Министерството не може да биде распореден на друго

работно место и за време додека е упатен на работа во истражен центар на Јавното
обвинителство.“

Член 20
Во членот 93 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Против решението од ставот (1) на овој член работникот има право на приговор, што

се поднесува преку Министерството до Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(5) Приговорот против решението за распоредување не го одлага извршувањето на
решението. “

Член 21
Членот 94 се менува и гласи:
„Ако овластеното службено лице е распоредено на друго работно место кое во однос на

претходното работно место е во исто хиeрархиско ниво во Листата на хиeрархија на
работните места, овластеното службено лице го задржува бројот на платните рангови што ги
остварил од претходното работно место од кое е распоредено.“

Член 22
Членот 95 се менува и гласи:
„Овластеното службено лице на Министерството може да биде унапредено:
- во повисок платен ранг или
- на друго работно место кое во однос на претходното работно место е во повисоко

хиeрархиско ниво во Листата на хиeрархија на работните места.“

Член 23
Во членот 97 ставот (1) се менува и гласи:
„Овластеното службено лице се унапредува најмногу за пет платни ранга на работно

место на кое работи или ако од работното место на кое работи е распоредено на друго
работно место во исто хиeрархиско ниво согласно со Листата на хиeрархија на работните
места.“

Член 24
Во членот 98 ставот (1) се менува и гласи:
„Овластеното службено лице се унапредува во соодветен платен ранг ако ги исполнува

следниве услови:
- за унапредување во прв платен ранг да има добиено три последователни оцени

„задоволува“ или „се истакнува“ на истото работно место или на друго работно место кое во
однос на претходното работно место е во исто хиeрархиско ниво во Листата на
хиeрархија на работните места и

- за унапредување во повисок платен ранг да има добиено три последователни оцени
„задоволува“ или „се истакнува“ по стекнување на претходниот платен ранг и тоа на
истото работно место или друго работно место кое во однос на претходното работно
место е во исто хирархиско ниво во Листата на хиeрархија на работните места.“
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По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член овластеното службено лице распоредено

согласно со членот 86 од овој закон и полициски службеник упатен во истражен центар на
јавното обвинителство се унапредуваат во повисок платен ранг ако имаат добиено вкупно три
последователни оцени „се истакнува“ или „задоволува“.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 25
Во членот 99 зборот „правосилноста“ се заменува со зборот „конечноста“.

Член 26
Во членот 100 зборовите: „три пати годишно и тоа на 1 јануари, 1 мај и 1 септември“ се

заменуваат со зборовите: „еднаш годишно и тоа на 1 април“.

Член 27
Членот 101 се менува и гласи:
„(1) Овластеното службено лице кое ги исполнува условите од членот 98 ставoви (1) и

(2) од овој закон се унапредува во соодветен платен ранг со решение за утврдување на
платен ранг во кој е унапредено овластеното службено лице.

(2) Овластеното службено лице кое ги исполнува условите од членот 98 став (3) од овој
закон може да се унапреди во соодветен платен ранг, на писмено образложен предлог од
непосредниот раководен работник.

(3) Решенијата од ставовите (1) и (2) на овој член ги донесува министерот или од него
овластен раководен работник во рок од 30 дена од денот на утврдувањето дека се
исполнети условите утврдени со овој закон.“

Член 28
Насловот пред членот 105 и членот 105 се менуваат и гласат:

„Забрана за прескокнување на хиeрархиско ниво
во Листата на хиeрархија на работните места

Член 105
Во процесот на унапредување на овластеното службено лице не смее да се врши

прескокнување на хиeрархиско ниво во Листата на хиeрархија на работните места во
однос на хиeрархиските нивоа предвидени за организациската единица во кој се врши
унапредувањето.“

Член 29
Во членот 110 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Оценувањето на полициски службеник упатен во истражен центар на Јавното

обвинителство, се врши од страна на лицето од ставот (1) на овој член, на начин утврден во
Договорот од членот 24-а од овој закон.“

Член 30
Во члeнот 113 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По приговорот на полицискиот службеник упатен во истражен центар на Јавното

обвинителство се постапува на начин утврден во   Договорот од членот 24-а од овој
закон.“

Ставот (2) станува став (3).
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Член 31
По членот 114 се додаваат два нови члена 114-а и 114-б, кои гласат:

„Должност за извршување на наредба

Член 114-а
Работник во Министерството е должен да извршува наредба издадена од министерот

или од него овластен раководен работник, во врска со извршување на внатрешните работи
на Министерството, освен ако извршувањето на наредбата претставува кривично дело.

Наредба за извршување на итни, неодложни и специфични задачи

Член 114-б
(1) Министерот или од него овластен раководен работник може да издаде писмена

наредба со која на работник му наредува да врши задачи во друга организациска единица
различна од организациската единица во која работникот работи.

(2) Наредбата од ставот (1) на овој член се издава за извршување на итни, неодложни и
специфични задачи чиј обем, сложеност и времетраење ги надминува расположливите
ресурси на одредена организациска единица, при што задачите кои треба да ги изврши
работникот не треба да се разликуваат од задачите на работникот од работното место на
кое работи.

(3) По исклучок, заради извршување на итни и неодложни задачи,  наредбата од ставот
(1) на овој член може да се издаде во усна форма, која се изготвува во писмена форма по
создавање на услови за тоа, но не подолго од  24 часа.

(4) Извршувањето на задачите од ставот (2) на овој член, за кои е издадена наредбата,
може да трае најмногу до 30 дена.

(5)   Наредбата од ставот (1) на овој член не се издава за извршување на задачи од
страна на полициски службеник упатен во истражен центар на Јавното обвинителство. “

Член 32
Во членот 123 став (2) зборовите: „на видот“ се бришат, а точката на крајот од

реченицата се брише и се додаваат зборовите: „што ја имал пред да замине на неплатено
отсуство.“

Член 33
Во членот 129- г по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- по втор пат не го положи испитот од членот 55 од овој закон“.

Член 34
Во членот  131 став (1) зборовите: „намерно или од небрежност“ се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Штетата од ставот (1) на овој член предизвикана за време на упатувањето на

полицискиот службеник во истражниот центар на Јавното обвинителство, е должен да ја
надомести  полицискиот  службеник  упатен  во  истражниот  центар  на  јавното
обвинителство.“

Член 35
Во членот 135 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Постапката за надоместок на штета причинета од полицискиот службеник упатен во

истражниот центар на Јавното обвинителство, се поведува од страна на надлежниот јавен
обвинител на истражниот центар каде што е упатен полицискиот службеник, на начин
утврден во Договорот од чланот 24-а од овој закон.“
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Член 36
Во членот 138 по ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:
„(2) За причините од ставот (1) на овој член настанати во истражниот центар на Јавното

обвинителство, дисциплински одговара полицискиот службеник кој е упатен во истражен
центар на Јавното обвинителство, за време додека трае упатувањето.

(3) Постапката против полицискиот службеник од ставот (2) на овој член се поведува со
писмена иницијатива на надлежниот јавен обвинител од истражниот центар каде што е упатен
полицискиот службеник.

(4) Иницијативата од ставот (3) на овој член се доставува до Министерството.
(5) Начинот на постапување по иницијативата од ставот (3) на овој член и постапката за

утврдување на дисциплинска одговорност на   работникот од ставот (2) на овој член се
утврдува во Договорот од членот 24-а од овој закон.

(6) За конечната одлуката донесена по спроведена дисциплинска постапка се известува
подносителот на иницијативата од ставот (3) на овој член.“

Ставот (2) станува став (7).

Член 37
Во членот 142 став (1) точката 3 се менува и гласи:
„распоредување на работно место во хиерархиско ниво од Листата на хиерархија на

работните места, кое е за две нивоа пониско од хиерархиското ниво на работното место на кое
дотогаш работел работникот;“.

Член 38
Во членот 150 став (2) зборовите: „за престанок на договорот за вработување“   се

заменуваат со зборовите: „од ставот (1) на овој член“.

Член 39
Во членот 161 став (1)  алинејата 4 се менува и гласи:
„- начинот на вршење на селекција и избор на кандидат за полицаец и начинот на

работа на комисијата за избор на кандидат за полицаец,“.

Член 40
Oдредбите од точката 7.1. „Унапредување во повисок платен ранг“ ќе започнат да се

применуваат од 1 јануари 2014 година.
Oдредбите од членовите 1 став (2), 5, 17, 19, 24 став (2) во делот на полицискиот

службеник кој се упатува во истражен центар на Јавното обвинителство, 27 став (1) во
делот  на  полицискиот  службеник  кој  се  упатува  во  истражен  центар  на  Јавното
обвинителство, 29, 30, 34 став (2), 35 и 36 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1
декември 2013 година.

Член 41
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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