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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

18 мај 2021 година.
 

Бр. 08-2424/1 Претседател на Република
18 мај 2021 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, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 108/19 и 275/19), во член 174 по ставот (1) се додава нов став 
(2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Министерството може да го прекине 
договорот за вработување на работник - жена на нејзино барање и со навршување на 38 
години пензиски стаж, без оглед на нејзините години на возраст.“.

Ставовите (2), (3) и (4) кои стануваат ставови (3), (4) и (5) се бришат.
Во ставот (5) кој станува став (3) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставовите (1) и (2)“.
Во ставот (6) кој станува став (4) зборовите: „ставот (5)” се заменуваат со зборовите: 

„ставот (3)“, а по зборовите: „на овој член“ точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „во зависност од исполнетиот пензиски стаж во Министерството, кој не може 
да биде пократок од 35 години за жени и 37 години за мажи, така што пензиската 
основица ќе се намали за 0,5 % за секоја година пензиски стаж пократок од 40 години“.

Во ставот (7) кој станува став (5) зборовите: „ставот (6)” се заменуваат со зборовите: 
„ставот (4)“.
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Член 2
Договорите за вработување на работниците во Министерството продолжени врз основа 

на писмена изјава согласно со членот 174 став (2) од Законот за внатрешни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 
142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19 
и 275/19) продолжуваат да важат до истекот на времето за кое се продолжени, а најдоцна 
до 30 јуни 2022 година.

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

на Република Северна  Македонија“.
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