
Службен весник на РСМ, бр. 105  од  11.5.2021 година 

20211051658
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 206 став (1) алинеја 2 од Законот за внатрешни работи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 
21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19 и 275/19), 
министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА 
ОБУКА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Во Правилникот за обука во Министерството за внатрешни работи („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 42/15 и 14/17 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 219/19), членот 53 се менува и  гласи:

„(1) Стручното оспособување на работниците во Одделот за посебни единици се врши 
согласно посебни годишни програми донесени од страна на директорот на Бирото, на 
предлог на раководните работници во организациските единици во Одделот за специјални 
полициски операции во Министерството.

 (2) Стручното оспособување на работниците во Единицата за интервентна полиција во 
Секторот за внатрешни работи-Скопје се врши согласно посебна годишна програма 
донесена од страна на директорот на Бирото, на предлог на раководниот работник на 
Единицата за интервентна полиција, во согласност со раководителот на Секторот за 
внатрешни работи –Скопје.

(3)Стручното оспособување на работниците од ставовите (1) и (2) на овој член се врши 
од страна на ментор, во Центарот односно со ангажирање на други лица и субјекти, во 
постапка утврдена со закон и на начин согласно одредбите од овој правилник.“

Член 2
Во член 67 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Наставните програми за Единицата за интервентна полиција во Секторот за 

внатрeшни работи-Скопје, се изработуваат во соработка со организациската единица 
надлежна за управување со човечки ресурси во Бирото.“.

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1- 43895/1 Министер
6 мај 2021 година  за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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