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В О В Е Д
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.42/14, 116/14 и 33/15), нормaтивно-правно се уредуваат организацијата и 
надлежноста на Министерството за внатрешни работи, внатрешните работи, 
категориите, статусот и посебните должности и овластувања на работниците во 
Министерството, контролата на вршењето на работите на Министерството, 
правата и обврските од работен однос на работниците во Министерството, 
должностите на работниците во Министерството, материјалната одговорност, 
односно надоместокот на штета и дисциплонската одговорност на работниците 
во Министерството, како и обработката на лични податоци и други податоци и 
евиденции што се водат во Министерството за внатрешни работи.

Имајќи ја предвид досегашната практична примена на законот во однос на 
одредбите со кои се предвидуваат посебни услови за именување на директор на 
Управата за безбедност и контрараузнзавање, како една од посебните работни 
компетенции предвидени за назначување на Државен секретар во 
Министерството за внатрешни работи, како и една од посебните работни 
компетенции (доколку истите се утврдени во актот за систематизацација на 
работните места) предвидени за нивоата на работни места од Категориите Б и В 
– раководни работници, нивоата на работни места од Категории Г, Д и Ѓ – 
стручни работници, како и нивоата на работни места од Категории Е и Ж – 
помошно-стручни работници, со предложениот закон се предлага бришење на 
условот што се однесува на поседување меѓународно признат сертификат Аптис 
(Aptis). 

Воедно, имајќи го предвид членот 43 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр.196/15), каде како системско решение е воведено 
формирање на преодна Влада, 100 дена пред одржување на парламентарни 
избори, во Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за 
административните службеници што е во собраниска постапка, е содржано 
системско решение на статусот на државните секретари кои во моментот на 
формирање на преодната Влада го вршат мандатот, на кои во иднина при секое 
формирање на преодна Влада мандатот ќе им истече со истекот на мандатот на 
преодната Влада. За таа цел, со предложените измени и дополнувања на Законот 
за внатрешни работи, се уредува статусот на државниот секретар на 
Министерството за внатрешни работи како системско решение, како и преодно 
решение за статусот на државниот секретар на Министерството за внатрешни 
работи кој во моментот го извршува својот мандат. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН
Предлогот на закон за изменување на Законот за внатрешни работи по скратена 
постапка се заснова врз истите начела врз кои е заснован Законот за внатрешни 
работи. 



III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ
За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ    
Со оглед дека се исполнети условите утврдени во член 170 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 91/08, 119/10, 23/13, 54/13-пречистен текст), се предлага 
законот да се донесе по скратена постапка.     



ПРЕДЛОГ -  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Во Законот за внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.42/14, 116/14 и 33/15), во член 24 став (2) точка 5) во алинејата 4 точката и 
запирката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот ,,или“.
Во алинејата 5 сврзникот ,,или“ се заменува со сврзникот ,,и“.

Алинејата 6 се брише. 

Член 2
Во член 43 став (2) во точката г) зборовите ,,или Аптис,“ се бришат.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
,,(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, во случај на избор на 

преодна Влада согласно член 43 од Законот за Владата на Република 
Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 
и 196/2015), мандатот на секретарот продолжува до истекот на мандатот на 
преодната Влада.“

Ставот (4) станува став (5).

Член 3
Во член 44 став (3) точка г) во алинејата 1 зборовите ,,или Аптис;“ се 

бришат.

Член 4
Во член 45 став (4) во точката г) зборовите ,,или Аптис;“ се бришат.

Член 5
Во член 46 став (3) во точката г), зборовите ,,или Патис“ се бришат.

Член 6
По членот 208 се додава нов член 208-а, кој гласи:

,,Член 208-а
На државниот секретар именуван односно назначен до денот на влегување во 
сила на овој закон му продолжува мандатот до истекот на мандатот на 
преодната Влада избрана согласно член 43 од Законот за Владата на Република 
Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 
и 196/2015).“

Член 7
Овој закон влегува со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

 



          О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.42/14, 116/14 и 33/15), нормaтивно-правно се уредуваат 
организацијата и надлежноста на Министерството за внатрешни работи, 
внатрешните работи, категориите, статусот и посебните должности и 
овластувања на работниците во Министерството, контролата на вршењето на 
работите на Министерството, правата и обврските од работен однос на 
работниците во Министерството, должностите на работниците во 
Министерството, материјалната одговорност, односно надоместокот на штета и 
дисциплонската одговорност на работниците во Министерството, како и 
обработката на лични податоци и други податоци и евиденции што се водат во 
Министерството за внатрешни работи.

Имајќи ја предвид досегашната практична примена на законот во однос на 
одредбите со кои се предвидуваат посебни услови за именување на директор на 
Управата за безбедност и контрараузнавање, како една од посебните работни 
компетенции за назначување на Државен секретар во Министерството за 
внатрешни работи, како и една од посебните работни компетенции (доколку 
истите се утврдени во актот за систематизацација на работните места) 
предвидени за нивоата на работни места од Категориите Б и В – раководни 
работници, нивоата на работни места од Категориите Г, Д и Ѓ – стручни 
работници, како и нивоата на работни места од Категориите Е и Ж – помошно-
стручни работници, со предложениот закон се предлага бришење на условот што 
се однесува на поседување меѓународно признат сертификат Аптис (Aptis). 

Согласно изнесеното, со предложениот закон се врши интервенција во 
членовите 24, 43, 44, 45 и 46 во кои беше содржан условот што се однесува на 
поседување меѓународно признат сертификат Аптис за наведените работни 
места (членови 1, 2, 3, 4 и 5 од предложениот закон).  

Воедно, имајќи го предвид членот 43 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен весник 
на РМ“ бр.196/15), каде како системско решение е воведено формирање на 
преодна Влада, 100 дена пред одржување на парламентарни избори, при што во 
Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за 
административните службеници што е во собраниска постапка, е содржано 
системско решение на статусот на државните секретари кои во моментот на 
формирање на преодната Влада го вршат мандатот, на кои во иднина при секое 
формирање на преодна Влада мандатот ќе им истече со истекот на мандатот на 
преодната Влада, со членовите 2 и 6 од предложениот закон се предвидува 
системско решение за статусот на државниот секртар односно истекот на 
неговиот мандат, како и статусот на државниот секретар во Министерството за 
внатрешни работи, кој во моментот го извршува својот мандат.    

Членот 7 од предложениот закон го предвидува влегувањето во сила на 
овој закон и тоа со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ



Решенијата содржани во предложените изменувања и дополнувања   
имаат за цел ревидирање на конкретни одредби од Законот за внатрешни 
работи, со што ќе се овозможи конзистентност на правниот систем преку 
усогласени законски решенија. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложеното решениe се редуцира видот на 
меѓународно признати сертификати чие поседување е предвидено како посебен 
услов за именување на директор на Управата за безбедност и контрараузнавање, 
како една од посебните работни компетенции предвидени за назначување на 
Државен секретар во Министерството за внатрешни работи, како и една од 
посебните работни компетенции (доколку истите се утврдени во актот за 
систематизацација на работните места) предвидени за нивоата на работни места 
од Категориите Б и В – раководни работници, нивоата на работни места од 
Категории Г, Д и Ѓ – стручни работници, како и нивоата на работни места од 
Категории Е и Ж – помошно-стручни работници.

Воедно, согласно предложените решенија, ќе се овозможи соодветно 
регулирање на статусот на државниот секретар во Министерството за внатрешни 
работи во случаите предвидени со членот 43 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен весник 
на РМ“ бр.196/15), во чии рамки како системско решение е предведено 
формирање на преодна Влада, 100 дена пред одржување на парламентарни 
избори, при што со усвојување на предложеното решение, ќе се уреди статусот 
односно истекот на мандатот на државниот серетар во Министерсството во 
услови на формирање преодна Влада согласно закон, како и статусот односно 
истекот на мандатот на државниот секретар во Министерството завнатрешни 
работи кој во моментот го извршува својот мандат.    

 

И З В О Д
НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ШТО СЕ МЕНУВААТ



Именување и разрешување на директор на Управата
Член 24 

(1) Со Управата раководи директор кој на предлог на министерот го 
именува и разрешува Владата на Република Македонија, за време од четири 
години.

(2) За директор на Управата може да биде именувано лице кое ги 
исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија; 
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е 

изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност; 

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен соодветно високо образование;

4) има минимум пет години работно искуство;
5) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати 

или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет
години:

 ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
 ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода; 
 ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво; 
 ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен; 
 БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 
 АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2); 

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
(3) Директорот може да биде разрешен по негово барање, кога е осуден 

за сторено казниво дело на казна затвор од најмалку шест месеца или заради 
несовесно и нестручно вршење на работата.

Државен Секретар
Член 43

(1) Државниот секретар на Министерството го назначува министерот, од 
редот на раководни работници во Министерството.

(2) За државен секретар може да биде назначено лице кое покрај општите 
услови за засновање на работен однос во Министерството, ги исполнува и 
следниве посебни услови:

а) Стручни квалификации: ниво на квалификации VI A според 
Националната рамка на високо-образовните квалификации и најмалку 240 
кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование; 

б) Работно искуство од најмалку четири години;
в) Општи работни компетенции утврдени во Рамката на општи работни 

компетенции во Министерството; 
г) Посебни работни компетенции: - активно познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење, потврда за положен испит за 
административно управување, како и познавање на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку 
поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален 
европски тестатор, член на здружението ALTEна европски тестатори на Б1 (В1) 
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3.5 – 4.5 поени, ПЕТ, БЕК П, 
БУЛАТС; или Аптис, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ 



најмалку 135 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода; или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; 
или Гете Сертификат. 

(3) Мандатот на државниот секретар завршува со мандатот на 
министерот кој го назначил и по истекот на мандатот, истиот се распоредува на 
работно место на исто ниво со нивото на работното место на кое работел пред 
да биде назначен за државен секретар.

(4) Државниот секретар може да биде разрешен по негово барање, кога е 
осуден за сторено казниво дело на казна затвор од најмалку шест месеца или 
заради несовесно и нестручно вршење на работата.

Нивоа на работни места од Категории Б и В – раководни работници
Член 44

(1) Категоријата Б од членот 41 став (1) алинеја 2 од овој закон, ги 
опфаќа раководните работници во организациските единици со надлежност на 
цела територија на Република Македонија и во истата се утврдуваат осум нивоа 
– од Ниво Б1 до Ниво Б8.

(2)  Категоријата В од членот 41 став (1) алинеја 3 од овој закон, ги 
опфаќа раководните работници во организациските единици со надлежност за 
определено подрачје односно регион од територијата на Република Македонија 
(Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за гранични работи/Регионален 
оперативен сектор на Управата) и во истата се утврдуваат шест нивоа - од Ниво 
В1 до ниво В6.  

(3) Раководните работници од ставовите (1) и (2) на овој член, покрај 
општите услови за засновање на работен однос во Министерството утврдени 
согласно закон, задолжително треба да ги исполнуваат следниве посебни услови 
за работното место: 

а) Стручни квалификации: за сите нивоа – ниво на квалификации VI А 
според Националната рамка на високо-образовните квалификации и најмалку 
240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование; 

б) Работно искуство и тоа: 
- за Категоријата Б - најмалку шест години работно искуство,
- за Категоријата В - најмалку пет години работно искуство;
в)  Општи работни компетенции: за сите нивоа - општите работни 

компетенции утврдени во Рамката на општи работни компетенции во 
Министерството; 

г) Посебни работни компетенции, доколку се утврдени во актот за 
систематизација на работните места: за сите нивоа - активно познавање на 
компјутерски програми за канцелариско работење, за сите нивоа – познавање на 
еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа:

- за Категоријата Б: преку поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението 
ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно 
ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС; или Аптис; или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или 
ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода; или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат, 
ТестДаф;

- за Категоријата В: преку поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението 
ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR) или ТОЕФЕЛ 



ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ 
најмалку 45 бода; или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат,  како и

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за 
систематизација на работни места за соодветното работно место. 

Нивоа на работни места од Категории Г, Д и Ѓ – стручни работници
 Член 45

(1) Категоријата Г од членот 41 став (1) алинеја 4 од овој закон, ги 
опфаќа стручните работници – советодавно-надзорни и во истата се утврдуваат 
четири нивоа - од Ниво Г1 до Ниво Г4.

(2) Категоријата Д од членот 41 став (1) алинеја 5 од овој закон, ги 
опфаќа стручните работници во организациските единици со надлежност на 
цела територија на Република Македонија и во истата е се утврдуваат пет нивоа 
– од Ниво Д1 до Ниво Д5.

(3) Категоријата Ѓ од членот 41 став (1) алинеја 6 од овој закон, ги 
опфаќа стручните работници во организациските единици со надлежност за 
определено подрачје односно регион од територијата на Република Македонија 
(Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за гранични работи/Регионален 
оперативен сектор на Управата) и во истата се утврдуваат пет нивоа - од Ниво 
Ѓ1 до Ниво Ѓ5.

(4) Стручните работници од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, покрај 
општите услови за засновање на работен однос во Министерството утврдени 
согласно закон, задолжително треба да ги исполнуваат следниве посебни услови 
за работното место: 

а) Стручни квалификации: 
- за Категоријата Г - ниво на квалификации VI А според Националната 

рамка на високо-образовните квалификации и најмалку 240 кредити стекнати 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование; 

- за Категориите Д и Ѓ – ниво на квалификации VI A односно VI Б според 
Националната рамка на високо-образовните квалификации и најмалку 240 
односно 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен на 
образование, во зависност од видот на работното место; 

б) Работно искуство и тоа: 
- за Категоријата Г - најмалку три години работно искуство,
- за Категоријата Д - најмалку две години работно искуство,
- за Категоријата Ѓ – најмалку една година работно искуство;
- за најниските видови на работни места во рамки на Категориите Д и Ѓ – 

со или без работно искуство;
в)  Општи работни компетенции: за сите нивоа - општите работни 

компетенции утврдени во Рамката на општи работни компетенции во 
Министерството; 

г) Посебни работни компетенции, доколку се утврдени во актот за 
систематизација на работните места: за сите нивоа - активно познавање на 
компјутерски програми за канцелариско работење, за сите нивоа – познавање на 
еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR)  односно КЕТ, ИЕЛТС 
со максимум 3 поени, БУЛАТС; или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 



бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или 
ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат, како и

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за 
систематизација на работни места за соодветното работно место. 

 
Нивоа на работни места од Категории Е и Ж – помошно-стручни 

работници
Член 46

(1) Категоријата Е од членот 41 став (1) алинеја 7 од овој закон, ги 
опфаќа помошно-стручните работници во организациските единици со 
надлежност на цела територија на Република Македонија и во истата се 
утврдуваат пет нивоа - од Ниво Е1 до Ниво Е5. 

(2) Категоријата Ж од членот 41 став (1) алинеја 8 од овој закон, ги 
опфаќа помошно-стручните работници во организациските единици со 
надлежност за определено подрачје односно регион од територијата на 
Република Македонија (Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за 
гранични работи/Регионален оперативен сектор на Управата) и во истата се 
утврдуваат пет нивоа - од Ниво Ж1 до Ниво Ж5.

(3) Помошно-стручните работници од ставовите (1) и (2) на овој член, 
покрај општите услови за засновање на работен однос во Министерството 
утврдени согласно закон, задолжително треба да ги исполнуваат следниве 
посебни услови за работното место: 

а) Стручни квалификации: 
- за Категориите Е и Ж – ниво на квалификации V А или ниво на 

квалификации IV според Националната рамка на високо-образовните 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 
најмалку средно образование; 

б) Работно искуство и тоа: 
- за Категоријата Е - најмалку две години работно искуство,
- за Категоријата Ж - најмалку една година работно искуство;
- за најниските видови на работни места во рамки на Категориите Е и Ж 

– со или без работно искуство;
в)  Општи работни компетенции: за сите нивоа - општите работни 

компетенции утврдени во Рамката на општи работни компетенции во 
Министерството; 

г) Посебни работни компетенции, доколку се утврдени во актот за 
систематизација на работните места: за сите нивоа - активно познавање на 
компјутерски програми за канцелариско работење, за сите нивоа – познавање на 
еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори, или уверение од меѓународна институција, на А1 (А1) 
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Патис; или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 
10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат, како и 

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за 
систематизација на работни места за соодветното работно место. 


