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КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Врз основа на член 203 од Законот за работните односи (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 167/15-пречистен текст) и согласно член 5 од Општиот 
колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 10/08, 85/09), Министерството за внатрешни работи и 
Македонскиот полициски синдикат, склучија 

К О Л Е К Т И В Е Н   Д О Г О В О Р
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Во Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи (,,Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 69/15) во член 54 во ставот (3) бројот ,,(2)“ се заменува со 
бројот ,,(1)“.

Член 2
Во член 61 во воведната реченица бројот ,,56“ се заменува со бројот ,,52“.

Член 3
По членот 151 се додава нов член 151-а, кој гласи:

,,Член 151-а
Работниците кои се работно ангажирани во кабинетите на министерот, заменикот на 

министерот, државниот секретар, директорот на Бирото и директорот на Управата имаат 
право на бесплатна исхрана, во периодот на траење на нивниот работен ангажман.“.

Член 4
Во член 169 став (1) во точката 11 процентот ,,5%“ се заменува со процентот ,,10%“. 
По точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:
,,12. Единица за прикриени полициски службеници во Сектор за прикриени операции 

во Оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал:
- главен оперативен работник 20%,
- самостоен оперативен работник 20%;
- самостоен инспектор 20%;
- виш инспектор 20% и
- инспектор 20%.“.

Член 5
Во член 220 во ставот (2) зборот ,,Секторот“ се заменува со зборот ,,Одделот“.

Член 6
Во член 251 во ставот (2) зборот ,,Секторот“ се заменува со зборот ,,Одделот“.

Член 7
Овој колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во 

областа на трудот, а се објавува во ,,Службен весник на Република Македонија“.
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Член 8
Овој колективен договор влегува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува 

од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
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