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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

22 мај 2019 година.
 

Бр. 08-3051/1 Претседател на Република
22 мај 2019 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

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

42/14, 116/14, 33/15, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18), во член 2 во алинејата 1 
зборовите: „и државна“ се бришат. 

Член 2
Во член 3 точката 2 се брише.
Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 2, 3 и 4.
Во точката 6 која станува точка 5 зборот „подниво,“ се брише.
Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Член 3
Во член 15 во алинејата 2 зборот „органи“ се заменува со зборот „орган“.

Член 4
Во насловот на членот 17 зборот „органи“ се заменува со зборот „орган“.

Член 5
Членот 17 се менува и гласи:
„Орган во состав во Министерството е Биро за јавна безбедност.“.
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Член 6
Во глава III. „ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ“, насловот на точката „3. УПРАВА 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ“ и насловите на членовите 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 и 31 и членовите 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 се бришат.

Член 7
Во насловот на членот 32 зборот „директорите“ се заменува со зборот „директорот“.

Член 8
Во членот 32 по зборот „Бирото“ запирката и зборовите: „директорот на Управата“ се 

бришат.

Член 9
Во членот 33 став (2) во алинејата 1 на крајот од реченицата запирката се заменува со 

сврзникот „и“.
Алинејата 2 се брише. 

Член 10
Насловот на членот 37 и членот 37 се бришат.

Член 11
Во членот 38 став (1) зборовите: „и на вработените со статус на овластени службени 

лица за безбедност и контраразузнавање“ се бришат.

Член 12
Во членот 41 став (1) во алинеите 2, 5 и 7 зборовите: „/Регионален оперативен сектор на 

Управата“ се бришат.

Член 13
Во членот 44 став (2) зборовите: „/Регионален оперативен сектор на Управата“ се 

бришат.

Член 14
Во членот 45 став (3) зборовите: „/Регионален оперативен сектор на Управата“ се 

бришат.

Член 15
Во членот 46 став (2) зборовите: „/Регионален оперативен сектор на Управата“ се 

бришат.

Член 16
Во членот 47 став (1) во насловот на втората табела зборовите: „/Регионален 

оперативен сектор на Управата“ се бришат.
Во втората табела КАТЕГОРИЈА В, во нивоа В1 и В2 во колоната „Вид на работно 

место“, по зборовите: „Началник на Сектор за внатрешни работи“ запирката се заменува 
со сврзникот „и“, а зборовите: „и Регионален оперативен сектор на Управата“ се бришат.

Во насловот на петтата и седмата табела зборовите: „/Регионален оперативен сектор на 
Управата“ се бришат.
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Член 17
Во членот 49 став (1) зборот „органите“ се заменува со зборот „органот“.
Во ставот (3) зборовите: „/Регионален оперативен сектор на Управата“ се бришат.

Член 18
Во членот 50 зборовите: „се инкорпорирани актите на Бирото и Управата“ се 

заменуваат со зборовите: „е инкорпориран актот на Бирото“.

Член 19
Во членот 51 во ставот (1) зборовите: „се инкорпорирани актите на Бирото и Управата“ 

се заменуваат со зборовите: „е инкорпориран актот на Бирото“.

Член 20
Насловот на членот 53 и членот 53 се бришат.

Член 21
Во насловот на членот 54 запирката и зборовите: „односно Управата“ се бришат.

Член 22
Во членот 54 по зборот „Бирото“ се става точка, а зборовите: „и Управата“ се бришат.

Член 23
Во членот 59 зборот „вршат“ се заменува со зборот „врши“, а зборовите: „Собранието 

на Република Македонија и“ се бришат.

Член 24
Насловите на членовите 60, 61, 62 и 63 и членовите 60, 61, 62 и 63  се бришат.

Член 25
Во членот 64-а зборовите: „или овластено службено лице за безбедност и 

контраразузнавање со полициски овластувања“ се бришат.

Член 26
Во членот 66 во ставот (2) по зборот „Министерството“ запирката се заменува со 

сврзникот „и“, а зборовите: „и Управата“ се бришат.

Член 27
Во член 68 ставот (1) се менува и гласи:
„Пред засновање на работен однос во Министерството, се врши безбедносна проверка 

на лице заради утврдување на безбедносен ризик.“.

Член 28
Во членот 88 став (2) по зборот „Министерството“ запирката се заменува со сврзникот 

„и“, а зборовите „односно Управата“ се бришат.

Член 29
Во членот 112 став (1) зборовите: „е неспособен“ се заменуваат со зборовите: „не е 

способен“. 
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Член  30
Во членот 117 по зборот „односно“ се додаваат зборовите „унапреден на“.

Член 31
Во членот 120 став (2) по зборот „Бирото“ се става точка, а зборовите „и Управата“ се 

бришат.

Член 32
Членот 137 се брише.

Член 33
Во членот 145 во алинејата 1 зборовите: „и на работниците со статус на овластени 

службени лица за безбедност и контраразузнавање, кои согласно со актот за 
систематизација на работните места во Управата немаат полициски овластувања“ се 
бришат.

Во алинејата 2 зборовите: „и на овластените службени лица за безбедност и 
контраразузнавање кои согласно со актот за систематизација на работните места во 
Управата имаат полициски овластувања,“ се бришат.

Член 34
Во членот 160 во алинејата 2 на крајот од реченицата запирката се заменува со 

сврзникот „и“ .
Алинејата 3 се брише.

Член 35
Во членот 169 став (1) сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Член 36
Во членот 181 став (2) зборовите „директорот на Управата,“ се бришат.

Член 37
Во членот 194 став (3) по зборот „Бирото“ запирката и зборовите: „односно директорот 

на Управата“ се бришат.

Член 38
Во членот 206 став (1) во алинејата 1 по зборот “работи“ се става запирка, а зборовите: 

„и работник во Министерството со статус на овластено службено лице за безбедност и 
контраразузнавање“ се бришат.

Алинејата 11 се брише.
Во ставот (2)  по зборот “работи“ се става запирка, а зборовите: „и на работниците со 

статус на овластени службени лица за безбедност и контраразузнавање“ се бришат.

Член 39
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за внатрешни работи. 

Член 40
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 септември 2019 
година.


