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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 полиција (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16 и 106/16), нормaтивно правно се 
уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските 
овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на 
полициските службеници во Министерството за внатрешни работи, што не се 
уредени со Законот за внатрешни работи.

Содржински, Законот за полиција е поделен во VIII глави: општи 
одредби, полициски работи, организација на Полицијата, полициски 
овластувања, работни односи, резервен состав на Полицијата, овластување за 
подзаконски прописи и преодни и завршни одредби.

Заради нормативно уредување на разултатите од повеќе годишните 
реформи во Полицијата, како и заради економично и специјализирано 
извршување на полициските работи се предлагаат  соодветни интервенции во 
овој дел од законот, во содржината на членовите 17 и 18 од овој закон. 

Соодветните нормативни интервенции во членовите 17 и 18, се резултат 
и на компартивните искуства и анализи, а со цел подигнување на степенот на 
ефикасност во полициското работење.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предлогот на закон за изменување на Законот за полиција се заснова 
врз истите начела врз кои е заснован Законот за полиција. 

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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

    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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 

Член 1
Во Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16 и 106/16), членот 17 се менува и 
гласи:

„За вршење на полициски работи за кои е потребен висок степен на 
специјализација како и потреба од ефективно и економично извршување на 
одредени специфични и сложени задачи за целата територија на Република 
Македонија, за потребите на секторите за внатрешни работи и регионалните 
центри за гранични работи, во рамките на Бирото за јавна безбедност се 
формираат организациски единици во кои се извршуваат работите од областа 
на криминалистичката полиција, униформираната полиција, граничната 
полиција, специјалните полициски операции, како и други работи утврдени со 
закон.“

Член 2
Во член 18 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи:
„(1) Во Бирото за јавна безбедност, како дел од криминалистичката 

полиција функционира организациска единица за сузбивање на организиран 
криминал, надлежна за спречување и откривање на:“  

Член 3
Овој закон влегува во сила 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 полиција (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15 31/16 и 106/16), нормaтивно правно се 
уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските 
овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на 
полициските службеници во Министерството за внатрешни работи, што не се 
уредени со Законот за внатрешни работи.

Во делот III од предметниот закон се уредува организацијата на 
Полицијата и условите кои треба да бидат исполнети од страна на раководните 
структури на соодветните организациски единици. 

Заради нормативно уредување на разултатите од повеќе годишните 
реформи во Полицијата, како и заради економично, ефикасно и 
специјализирано извршување на полициските работи се предлагаат  соодветни 
интервенции во овој дел од законот, во содржината на членовите 17 и 18 од 
овој закон. 

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените изменувања се меѓусебно 
поврзани и имаат за цел економично, ефикасно и специјализирано извршување 
на полициските работи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложените решенија ќе се постигне ефикасно 
извршување на полициските работи.



И З В О Д
НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА ШТО СЕ МЕНУВААТ

Член 17
(1) За вршење на полициски работи за кои е потребен висок степен на 

специјализација, а заради ефективно и економично извршување на одредени 
специфични и сложени задачи, како и за потребите на секторите за внатрешни 
работи и регионалните центри за гранични работи, по принцип на 
централизирано работење, се формираат Централни полициски служби, кои 
работите ги вршат на целата територија на Република Македонија.

(2) Централните полициски служби ги вршат работите од областа на 
организираниот криминал, криминалистичко-технички работи и вештачења, 
работите на давање поддршка во извршувањето на одредени специфични и 
сложени работи на подрачјето на секторите за внатрешни работи и 
регионалните центри за гранични работи од страна на посебните единици на 
Полицијата, како и други работи и задачи.

(3) Со Централните полициски служби раководи началник.
(4) За началник на Централните полициски служби може да биде 

назначено лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос во 
Полицијата предвидени со овој закон, ги исполнува и следниве посебни услови:
 1) да има завршено соодветно високо образование и

2) да има работно искуство во Полицијата најмалку од осум години, од 
кои четири
години на раководно работно место.

(5) Началникот на Централните полициски служби го назначува и 
разрешува министерот од редот на вработените, во транспарентна постапка.

(6) Началникот на Централните полициски служби, за својата работа 
непосредно е одговорен на директорот.
        

Член 18
(1) Во Централните полициски служби функционира организациска 

единица за сузбивање на организиран криминал и тешки кривични дела, 
надлежна за спречување и откривање на:  

- кривични дела извршени од структурирана група од три или повеќе 
лица, која постои одреден  временски период и дејствува со цел да изврши 
едно или повеќе кривични дела за кои е предвидена казна затвор од најмалку 
четири години, со намера директно или индиректно да стекне финансиска или 
друга корист;

 - кривични дела извршени од структурирана група или злосторничка 
организација на подрачјето на Република Македонија или други држави или 
кога кривичното дело е подготвено или планирано во Република Македонија 
или во друга држава;

- кривични дела злоупотреба на службена положба и овластување од 
членот 353 став (5), примање на поткуп од значитела вредност од членот 357 и 
противзаконито посредување од членот 359, сите од Кривичниот законик, 
извршени од избран или именуван функционер, службено лице или одговорно 
лице во правно лице и

- кривични дела неовластено производство и пуштање во промет на 
наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од членот 215 став (2) 
перење пари и други приноси од казниво дело од поголема вредност од членот 
273, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од членот 
313, давање поткуп од значителна вредност од членот 358, незаконито 
влијание врз сведоци  од членот 368-а став (3), злосторничко здружување од 
членот 394, терористичка организација од членот 394–а, тероризам од членот 
394-б, кривични дела трговија со луѓе од членот 418-а, кривични дела 



криумчарење со мигранти од членот 418-б, трговија со малолетно лице од 
членот 418-г и другите кривични дела против човечноста и меѓународното 
право од Кривичниот законик, независно од бројот на сторителите.

(2) Организациската единица од ставот (1) на овој член ги врши и 
работите за откривање и спречување на кривични дела за кои е пропишана 
казна затвор од најмалку четири години кои по својата природа се 
транснационални. 

(3) Организациската единица од ставот 1 на овој член во извршувањето 
на своите работи соработува и ги спроведува насоките добиени од јавниот 
обвинител, согласно со закон.

(4) Организациската единица од ставот 1 на овој член при извршувањето 
на своите работи добива поддршка во материјални и човечки ресурси од 
организациските единици во Бирото.


