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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ 
   СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Организацијата, раководењето, надлежностите, овластувањата на Управата за 
финансиска полиција, правата, обврските и одговорностите на финансиските 
полицајци се уредени со Законот за финансиската полиција (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.12/2014, бр.43/2014, 33/2015 , 27/2016 и 83/2018). 

Со предложените измени и дополнувања на Законот за финансиската полиција 
нормaтивно правно се применува Одлуката на Уставен суд бр.74/2014 објавена на 
11.07.2016 година, препораките од завршениот твининг лајт Проект: ,,Поддршка за 
ефикасна превенција и сузбивање на измамите и нерегуларностите со фондовите на 
ЕУ’’, како и усогласување со прописите за овластените службени лица вработени во 
Министерството за внатрешни работи.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиската 
полиција се заснова на истите начела согласно со кои е донесен Законот за 
финансиската полиција. 

Предложените измени и дополнувања на Законот за финансиската полиција ги 
содржат следниве решенија:

Во делот на класификацијата на работни места на овластените службени лица во 
Управата за финансиска полиција се воведува нова категорија В на работни места: 
финансиски полицаец –службеник за прифат со четиригодишно средно образование, 
а согласно потребата утврдена во член 161 став 4 од Законот за кривична постапка 
каде се уредуваат прашањата кои се однесуваат на извршувањето на дејствија за 
спроведување на постапка за задржување на лица од страна на службеник за прифат. 

Се бришат одредби со кои е уредена надлежноста на Управата за финансиска 
полиција за координација, иницијатива, поднесување на кривични пријави, размена на 
информации, организирање на обуки за лицата вклучени во системот на 
неправилности со цел заштита на финансиските интереси на Европската унија како 
надлежностите за изготвувањето и доставувањето на предлог стратегија за заштита 
на финансиските интереси на Европската унија, а во согласност со препораките од 
завршениот твининг лајт Проект ,,Поддршка за ефикасна превенција и сузбивање на 
измамите и нерегуларностите со фондовите на ЕУ’’.  

Се менува став од членот од Законот кој предвидуваше обврска за познавање на 
англиски јазик преку поседување на уверение од меѓународна институција или 
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор со што се 
врши примена на Одлуката на Уставен суд бр.74/2014 објавена на 29.06.2016 година. 
Истиот став се менува и преформулира. 

Законот се дополнува со нови одредби со цел усогласување на статусот на 
финансиските полицајци со овластените службени лица вработени во Министерството 
за внатрешни работи, што е во согласност со одредбите од Законот за кривична 
постапка каде е предвидено дека: “Правосудната полиција се  полициските 
службеници од: Министерството за внатрешни работи и припадниците на 
Финансиската полиција и со закон овластени лица на Царинската управа кои работат 
на откривањето на кривичните дела”. 



Зголемување и зајакнување на надлежностите на директорот на Управата.Оваа 
измена се  предлага со цел обезбедување независност и ефикасност во 
известувањето на законските надлежности. Со оглед дека станува збор за орган во 
состав на Министерството за финансии со својство на правно лице, согласно  член 4 
став 2 од Законот за финансиска полиција (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.12/2014, бр.43/2014, 33/2015, 27/2016 и 83/2018), неопходно е 
одговорното лице (како единствен законски застапник на Управата)  во истиот да ги 
донесува и потпишува актите кои произлегуваат од работењето како и актите 
неопходни за извршување на функциите на Управата.  

За обезбедување на професионално, неутрално и непристрасно работење на 
овластените службени лица, при нивното вработување покрај што се применуваат 
критериумите за стручност и компетентност, Законот за финансиска полиција се 
дополнува и со воведување на услов за реализирање на приправнички стаж со цел 
зајакнување на кадровските политики.

Исто така, со Законот се врши дополнување на условите за вработување и со уште 
еден услов, и тоа во правец на обезбедување заштита од безбедносен ризик (ризик 
согласно член 40 став 3 алинеја 1 и 2 од Законот за класифицирани информации), 
така што при вработување на лице, се предвидува обврска за задолжителна 
безбедносна проверка на лице во фазата пред потпишување на Договор за работа, 
како предуслов за потпишување на договорот, што е во  согласност со член 35 од 
Законот за класифицирани информации (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.9/2004, бр.113/2007, 145/2010, 80/2012 и 41/2014 ) . 

Со Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот за јавно 
обвинителство се предвидува да се формира посебно Одделение за истражување и 
гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на 
затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција, од ова произлезе измена и во Законот за финансиската 
полиција со цел надворешен механизам за контрола над работата на лицата со 
полициски овластувања и припадниците на затворската полиција има за цел да се 
обезбеди непристрасност, објективност во постапувањето во случаите кога постои 
сомнение  дека се сторени кривични дела од страна на лицата со полициски 
овластувања  и  припадниците на затворската полиција, а со тоа и поголема заштита 
на човековите слободи и права. Освен тоа, потребата од постоење на независни, 
ефикасни механизми за контрола на работата на лицата со полициски овластувања 
произлегува од барањата на Европската Конвенција за човекови права и нејзиното 
прецедентно право, наодите на Европскиот комитет за превенција од тортура, 
мислењето на Комесарот за човекови права на Советот на Европа во однос на 
независното и ефикасното одлучување по жалбите против полицијата и другите 
меѓународни стандарди. 

III.ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

 За спроведување на овој закон, потребните финансиски средства за отварање нова 
категорија на работни места-финансиски полицаец-службеник за прифат со 
четиригодишно средно образование, а согласно потребата утврдена во член 161 став 
4 од Законот за кривична постапка каде се уредуваат прашањата кои се  однесуваат 
на извршувањето на дејствија за спроведување на постапка за задржување на лица 
од страна на службеник за прифат,  треба да се обезбедат од  Буџетот на РМ. 



Исто така, потребните финансиски средства за реализирање на измената во делот на 
стекнување на статус на овластени службени лица за директорот и заменик 
директорот на Управата за финансиска полиција треба да се обезбедат од Буџетот на 
РМ.
IV.ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ

            Предлогот за изменување и дополнување на Законот за финансиска полиција 
ќе предизвика фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија, 
започнувајќи од месец јули 2018 година, дополнителните финансиски средства во 
вкупен износ на годишно ниво ќе изнесуваат 990.135,00 денари, за отварање на нова 
категорија на на работни места со звање финансиски полицаец –службеник за прифат 
со четиригодишно средно образование (за еден извршител финансиските средства 
сметано од месец јули 2018 изнесуваат 147.764,00 денари, за пет извршители сметано 
од месец јули 2018 изнесува 738.820,00 денари). Воведувањето на оваа нова 
категорија на работно место е согласно потребата утврдена во член 161 став 4 од 
Законот за кривична постапка каде се уредуваат прашањата кои се однесуваат на 
извршувањето на дејствија за спроведување на постапка за задржување на лица од 
страна на службеник за прифат. Преостанатите средства од горе наведената сума во 
износ од 251.315,00 денари сметано од месец јули 2018 наменети за надоместоци по 
основ на стекнување на статус на овластени службени лица за директорот и заменик 
директорот на Управата, согласно карактерот и спецификите на овие работни места и 
ингеренциите кои ги извршуваат.



ПРЕДЛОГ-ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

 ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА 

                                                      Член 1

Во Законот за финансиската полиција (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.12/14, 43/14, 33/15,  27/16 и 83/18 ) во членот 7 по ставот (6) се додава 
нов став (7) кој гласи: 

„ (7) Овластените службени лица од ставот (1) алинеја 2 од овој член имаат 
овластувања 24 часа на ден“.

Член 2

Во членот 7-а став (1) во алинејата 1 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се 
заменува со запирка.

Во  алинејата 2 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот ,,и,, и 
се додава нова алинеја 3 која гласи :

„– категорија В – финансиски полицаец – службеник за прифат“.
Во ставот (2) се додава нова реченица која гласи: 
„Во рамките на категоријата В се утврдува следното ниво на работно место на 

финансиски полицаец:
            -В1 – службеник за прифат“. 

Член 3
По членот 7-а се додаваат три нови наслови и три нови члена 7-б , 7-в , 7-г кои гласат:   

“ Статуст на директорот и заменикот на директорот
Член 7-б

Директорот и заменикот на директорот имаат статус на овластени службени 
лица. 

                                                                  Член 7-в

Припадници на финансиската полиција

Припадници на финансиската полиција се овластените службени лица од членовите 7-
а и 7-б од овој закон.                   

Приправнички стаж  
  Член 7-г

(1) Финансиските полицајци од категорија Б, ниво Б4-помлад инспектор и од 
категорија В, ниво В1-службеник за прифат, кои за прв пат засноваат работен однос во 
Финансиската полиција имаат статус на приправници.

(2) За финансиски полицајци-приправници во поглед на основните права и 
обврски од работен однос ќе се применуваат Законот за работните односи и 
Колективниот договор на Управата за финансиска полиција. 

(3) Приправничкиот стаж трае шест месеци.
(4) На крајот на приправничкиот стаж, приправникот мора да полага стручен 

испит, којшто е составен дел на приправничкиот стаж, а се полага пред истекувањето 
на приправничкиот стаж. Доколку приправникот не го положи стручниот испит, не може 



да заснова редовен работен однос во Финансиската полиција, односно работниот 
однос му престанува.

(5) Програмата за приправничкиот стаж ја утврдува директорот.” 

Член 4

Во членот 10 став (1) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:
 „- одлучува за изборот на кандидати за вработување, наградување и унапредување 
на вработените во Финансиската полиција, по добиена  согласност од министерот за 
финансии“.
Алинејата 10 се менува и гласи:
“- донесува акти за организација и работа и акт за систематизација на работните 
места во Финансиската полиција по добиена согласност од Министерството за 
информатичко општество и администрација и Министерството за финансии”. 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
“ Директорот раководи и ја претставува финансиската полиција, организира и 
обезбедува законито, ефикасно и стручно вршење на работите на Финансиската 
полиција, донесува решенија, налози и интерни наредби, упатства, планови и 
програми, опомени со препораки и други акти.”

Ставот (2) станува став (3). 

Член  5

Во членот 12 во ставот (1) точките 6) и 7) се бришат.
Точката 8) станува точка 6).
Ставот (2) се брише. 

Член 6

По членот 27 се додава нов наслов и нов член 27-а кој гласат: 

„Известување на Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од 
лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното 
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Член 27-а

По прием на кривична пријава или добиено сознание дека овластено службено 
лице во Финансиската полиција извршило кривично дело при вршење на службено 
дејствие или извршило кривично дело вон службата со употреба на сериозна закана, 
сила или средства за присилба што за последица има смрт, тешка телесна повреда, 
телесна повреда, противправно лишување од слобода, мачење и друго сурово, 
нечовечно или понижувачко постапување и казнување, доколку со закон е предвидено 
кривично гонење по службена должност, Финансиската полиција без одлагање го 
известува Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица 
со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Финансиската 
полиција, заедно со известувањето ги доставува до Одделението сите извори на 
сознанија за стореното кривично дело, сторителот и жртвата и други извори на 
информации со кои располага.“

Член 7



Во членот 38 ставот (2) се менува и гласи: 
“За финансиски полицаец може да биде вработено лице кое: 
а) е државјанин на Република Македонија; 
б) е психофизички здраво (способно) и со предиспозиции за вршење на 

работите на финансиски полицаец; 
в) има ниво на квалификации:
 - за категориите А и Б - VI A според Националната рамка на високо-

образовните квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен на образование од областа на правните науки, економските 
науки, безбедностa или информатичко-комуникациските науки, 

- за категоријата В - IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 
четиригодишно средно образование; 

г) активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
 д) активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската унија (англиски, француски, германски); 
ѓ) има работно искуство во струката и тоа: 
- за ниво А1 - најмалку 7 години работно искуство, 
- за ниво А2 - најмалку 5 години работно искуство, 
- за ниво А3 - најмалку 5 години работно искуство, 
- за ниво Б1 - најмалку 3 години работно искуство, 
- за ниво Б2 - најмалку 3 години работно искуство, 
- за ниво Б3 - најмалку 3 години работно искуство,  
- за ниво Б4 - со или без работно искуство и 
- за ниво В1 - најмалку 2 години работно искуство;  
е) со безбедносна проверка спроведена од страна на надлежен орган да е 

утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето;
ж) поседува други посебни работни компетенции за работното место утврдени 

во актот за систематизација.”

Член 8

            Во членот 39 во ставот (6) зборовите „и ги предлага на министерот за 
финансии“ се заменуваат со зборовите „по добиена согласност од министерот за 
финансии.“  

Член 9

Во членот 47 во ставот (1) зборовите „со одлука на министерот за финансии на 
предлог на директорот, за што може да биде објавен интерен оглас “се заменуваат со 
зборовите „одлучува директорот по добиена согласност од министерот за финансии, 
за што се објавува интерен оглас.“ 

Член 10

Во членот 58  се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Предлог за утврдување на дисциплинска одговорност на овластено 

службено лице во Финансиската полиција може да се поднесе и по:         
- иницијатива покрената од Народниот правобранител и 
- писмено известување на јавниот обвинител од Одделението за 

истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски 
овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а по 



претходно доставено известување од Финансиската полиција согласно член 
27-а од овој закон“. 

                                                       
                                                       Член 11

Во членот 61 по ставот (3) се додава нов став (4)  кој гласи: 
„ (4) Во случај кога е известено Одделението за истражување и гонење на 

кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на 
затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција согласно со членот 27-а од овој закон, решението за изрекување 
на дисциплинска мерка за тоа овластено службено лице, директорот на Управата за 
финансиска полиција е должен да го донесе во рок од 12 месеци од денот на приемот 
на известувањето на јавниот обвинител од Одделението за истражување и гонење на 
кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на 
затворската полиција во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција.“

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

 Член 12

Во членот 74 во ставот (5) зборовите „министерот за финансии на предлог на 
директорот“ се заменуваат со зборовите „ директорот по добиена согласност од 
министерот за финансии “.

Член 13

Во членот 76 ставот (2) се брише.

Член 14

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за финансиската полиција. 

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА
ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ:

Законот за финансиска полиција  е донесен во јануари  2014 година и објавен во 
„Службен весник на Република  Македонија“ број 12/2014, како и неговите измени 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.12/2014, бр.43/2014, 33/2015, 27/2016 и 
83/2018). 

Со членот 1 од Предлог законот се дополнува Законот, во делот организациона 
поставеност вработени со нова точка која од техничка грешка е избришана при 
измената  на Законот за финансиска полиција (Сл. Весник на Р.Македонија бр.43 од 
04.03.2014 година), а се однесува на финансиските полицајци кои се овластени 
службени лица со овластување 24 часа на ден.

Со членот 2 од Предлог законот се дополнува Законот, во делот на класификацијата 
на работни места на овластените службени лица во Управата за финансиска полиција 
се воведува нова категорија на работни места ниво В1  финансиски полицаец-
службеник за прифат со четиригодишно средно образование, а согласно потребата 
утврдена во членот 161 став 4 од Законот за кривична постапка каде се уредуваат 
прашањата кои се однесуваат на извршувањето на дејствија за спроведување на 
постапка за задржување на лица од страна на службеник за прифат.

Со членот  3  од Предлог законот се дополнува Законот, се воведуваат три нови члена 
7-б , 7-в и 7-г. Членовите 7-б и 7-в произлегуваат од тоа што  директорот и заменик 
директорот раководат со сите овластени службени лица и учествуваат во сите 
постапки во истрагата, а истите немаат својство на овластени службени лица, со овие 
членови се врши усогласување со одредбите на овластени службени лица  вработени 
во Министерството за внатрешни работи на ниво директор и заменик директор, а во 
согласност  со Законот за кривична постапка каде е предвидено дека Правосудната 
полиција ја сочинуваат: полициските службеници од  Министерството  за внатрешни 
работи и припадниците на Финансиската полиција и со закон овластени лица на 
Царинската управа кои работат на откривањето на кривичните дела. 
Со членотот 7-г од Предлог законот се додава нова одредба, со која се постигнува 
обезбедување на професионално, политички неутрално и непристрасно работење на 
овластените службени лица, при нивното вработување на одредено ниво покрај 
критериумите на стручност и компетентност, Законот се дополнува и со воведување 
на приправнички стаж со цел зајакнување на кадровските политики на финансиската 
полиција. Приправничкиот стаж трае 6 (шест) месеци. На крајот на приправничкиот 
стаж, приправникот мора да полага стручен испит, којшто е составен дел на 
приправничкиот стаж, а се полага пред истекувањето на приправничкиот стаж. 
Програмата и содржината на испитот за приправнички стаж ја донесува директорот. 
Со приправничкиот стаж се врши усогласување со одредбите за овластените 
службени лица  вработени во Министерството за внатрешни работи кои соглано 
Законот за кривична постапка влегуваат во Правосудната полиција со ист статус како 
и финансиските полицајци во Управата за финансиска полиција.



Со предложената измена во членовите 4, 8, 9 и 12 во Предлог законот се предвидува 
зголемување и зајакнување на надлежностите на директорот на Управата со цел 
обезбедување независност и ефикасност во известувањето на законските 
надлежности. Со оглед дека станува збор за орган во состав на Министерството за 
финансии со својство на правно лице, согласно  член 4 став (2) од Законот за 
финансиска полиција (“Службен весник на Република Македонија” бр.12/2014, 
бр.43/2014, 33/2015, 27/2016 и 83/2018), неопходно е одговорното лице (како 
единствен законски застапник на Управата)  во истиот да ги донесува и потпишува 
актите кои произлегуваат од работењето како и актите неопходни за извршување на 
функциите на Управата, по добиена согласност од министерот за финансии.  

Со членот 5 од Предлог законот се бришат одредби со кои е уредена надлежноста на 
Управата за финансиска полиција за координација, иницијатива, поднесување на 
кривични пријави, размена на информации, организирање на обуки за лицата 
вклучени во системот на неправилности со цел заштитата на финансиските интереси 
на Европската унија како надлежностите за изготвувањето и доставувањето на 
предлог стратегија за заштита на финансиските интереси на Европската унија, а во 
согласност со препораките од завршениот твининг лајт Проект ,,Поддршка за 
ефикасна превенција и сузбивање на измамите и нерегуларностите со фондовите на 
ЕУ’’.  

Со членовите 6, 10 и 11 од Предлог законот се додава нов член 27-а и нови ставови во 
членовите 58 и 63 кои произлегуваат од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за јавно обвинителство каде се предвидува да се формира посебно 
Одделение за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски 
овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, со цел надворешен 
механизам за контрола над работата на лицата со полициски овластувања и 
припадниците на затворската полиција има за цел да се обезбеди непристрасност, 
објективност во постапувањето во случаите кога постои сомнение  дека се сторени 
кривични дела од страна на лицата со полициски овластувања  и  припадниците на 
затворската полиција, а со тоа и поголема заштита на човековите слободи и права. 
Освен тоа, потребата од постоење на независни, ефикасни механизми за контрола на 
работата на лицата со полициски овластувања произлегува од барањата на 
Европската Конвенција за човекови права и нејзиното прецедентно право, наодите на 
Европскиот комитет за превенција од тортура, мислењето на Комесарот за човекови 
права на Советот на Европа во однос на независното и ефикасното одлучување по 
жалбите против полицијата и другите меѓународни стандарди. 

Со членот 7 од Предлог законот, се менува и уредува членот 38 ставот (2) во делот 
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европска унија ( англиски, 
француски,германски) примена на Одлуката на Уставен суд бр.74/2014 објавена  на 
29.06.2016 година, во делот за обезбедување безбедносна проверка  за заштита од 
безбедносен ризик (ризик согласно членот 40 став (3) алинеја 1 и 2 од Законот за 
класифицирани информации) од вработување на  лице, преку воведување на 
задолжителна безбедносна проверка на лице во фазата пред потпишување на 
договор за работа, што е во согласност со членот 35 од Законот за класифицирани 
информации (“Службен весник на Република Македонија” бр.9/2004, бр.113/2007, 
145/2010 , 80/2012 и 41/2014)  и во делот за новата категорија В финансиски полицаец-
службеник за прифат со четиригодишно средно образование која гласи „ -за 
Категоријата В, ниво В1 –ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или 
МКСОО или четиригодишно средно образование, како и техничко уредување на ставот 
(2).



Со членот 13 од Предлог  законот во членот 76 ставот (2) се брише поради 
нефункционалност.

Со членовите 14 и 15  се уредува влегувањето во сила и примената на законот. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Постои меѓусебна поврзаност на предложените решенија во Законот за изменување и 
дополнување на Законот за финансиска полиција со одделни одредби од Законот за 
финансиска полиција, Законот за кривична постапка, Законот за класифицирани 
информации  и Законот за вработени во јавен сектор.

III. ПОСЛЕДИЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените решенија се врши  усогласување на Законот за финансиска 
полиција со Законот за кривична постапка, Одлука на Уставен суд бр. 74/2014 од 
29.06.2016 година и усогласување на статусот на финансиските полицајци со 
овластените службени лица вработени во Министерството за внатрешни работи кои 
согласно Законот за кривична постапка ја сочинуваат правосудната полиција. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Вработени

Член 7

Во Финансиска полиција работните места на вработените се групираат во групи и 
подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор: 
- aдминистративни службеници, 
- работни места на овластени службени лица во Финансиската полиција и 
- помошно-технички лица.
(2) Вработените во Финансиската полиција кои вршат работи од административна 
природа имаат статус на административни службеници.
(3) За вработените од ставот (2) на овој член категориите, нивоата и звањата се 
утврдуваат согласно со Законот за административните службеници.
(4) За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евиденцијата, 
вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето 
на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните 
службеници се применуваат одредбите од Законот за административните службеници.
(5) Вработените во Финансиската полиција, кои вршат помошно-технички работи 
имаат статус на помошно-технички персонал.
(6) За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евиденцијата, 
вработувањето и други прашања во врска со работниот однос вработените од ставот 
(5) на овој член се применуваат одредбите од овој закон, Законот за вработени во 
јавен сектор и општите прописи за работни односи.

Класификација на работни места на овластени службени лица во Финансиската 
полиција

Член 7-а

(1) За овластените службени лица во Финансиската полиција се утврдуваат следните 
категории на работни места:  
категорија А - старешини и  
категорија Б - финансиски полицајци. 
(2) Во рамките на категоријата А се утврдуваат следниве нивоа на работни места 
старешини:
 - ниво А1 советник - помошник на директорот,
 - ниво А2 раководител на сектор и
 - ниво А3 раководител на одделение-главен инспектор. 
Во рамките на категоријата Б се утврдуваат следниве нивоа на работни места на 
даватели финансиски полицајци: 
-ниво Б1 самостоен инспектор, 
-ниво Б2 виш инспектор, 
- ниво Б3 инспектор и 
- ниво Б4 помлад инспектор.



Работи што ги врши директорот

Член 10
(1) Директорот на Финансиската полиција ги врши следниве работи: 
- ја претставува и застапува Финансиската полиција, 
- организира и обезбедува законито и ефикасно вршење на работите и задачите во 
Финансиската полиција, 
- одлучува за распоредување и суспендирање на вработените во Финансиската 
полиција, согласно со одредбите од овој закон или друг закон,
- го предлага буџетот на Финансиската полиција, 
- го донесува финансискиот план на Финансиската полиција, 
- ја донесува годишната програма за работа на Финансиската полиција, 
- предлага донесување на подзаконски акти за спроведување на овој закон, 
- донесува оперативни инструкции за практичното работење на финансиските 
полицајци и другите вработени во Финансиската полиција, 
- одлучува за дисциплинска одговорност на вработените, 
- предлага акт за организација и работа и акт за систематизација на работните места 
во Финансиската полиција, 
- одлучува за правата и обврските на вработените во Финансиската полиција согласно 
со закон и Колективниот договор на Финансиската полиција, 
- формира комисии и други работни тела во Финансиската полиција и 
- врши и други работи утврдени со закон. 
(2) Директорот може привремено да пренесе одделни негови надлежности на 
раководни финансиски полицајци и на раководни стручно-административни 
службеници освен оние работи кои се во изречна надлежност на директорот.

Надлежности

Член 12

(1) Финансиската полиција има надлежност да: 
1) открива и врши криминалистичко истражување на кривични дела кои се гонат по 
службена должност како што се: перење пари и други приноси од казниво дело од 
членот 273, недозволена трговија од членот 277, криумчарење од членот 278, даночно 
затајување од членот 279 од Кривичниот законик и други кривични дела со 
противправна имотна корист од значителна вредност, како и фаќање и пријавување на 
нивните сторители, обезбедување на докази, други мерки и активности што можат да 
користат за непречено водење на кривичната постапка по службена должност или по 
наредба на јавниот обвинител преку извршување на надлежностите во правосудната 
полиција согласно со закон; 
2) прибира и анализира податоци за готовински трансакции, презема предистражни и 
други мерки кога постојат основи на сомнение за сторени кривични дела, ја следи 
трагата на парите со цел за откривање на казниви дела утврдени со закон, врши увид 
и преглед на сметководствени податоци и евиденции во компјутерски системи во 
присуство на одговорно лице или од него овластено лице и врши други работи 
согласно со закон;
 3) врши форензичка компјутерска анализа на привремено одземени, компјутерски 
системи и други електронски уреди; 
4) поднесува кривични пријави до надлежниот јавен обвинител за кривични дела од 
нејзина надлежност, кои се гонат по службена должност; 
5) поднесува иницијатива за поведување на даночна и друга постапка за утврдување и 
наплата на јавните давачки пред надлежниот орган; 



6) координира, дава иницијатива, поднесува кривични пријави, врши размена на 
информации и организира обуки за лицата вклучени во системот на неправилности со 
цел за заштита на финансиските интереси на Република Македонија и Европска унија; 
7) изготвува и доставува предлог на стратегија за заштита на финансиските интереси 
на Република Македонија и Европската унија и 
8) врши други работи утврдени со закон. 

(2) Стратегијата од ставот (1) точка 7 на овој член ја донесува Владата на Република 
Македонија.

Вработување на финансиски полицаец
Член 38

(1) Во Финансиската полиција како финансиски полицаец може да се вработи лице кое 
покрај општите услови ги исполнува и посебните услови предвидени со овој закон и 
актот за систематизација на работните места и актот за организација на работата во 
Финансиската полиција. 
(2) За финансиски полицаец може да биде вработено лице кое: 
а) е државјанин на Република Македонија; 
б) е психофизички здраво (способно) и со предиспозиции за вршење на работите на 
финансиски полицаец; 
в) има 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 од областа на правните науки, економските науки, безбедностa или 
информатичко-комуникациските науки; 
г) активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
 д) познавање на англиски јазик преку поседување на уверение од меѓународна 
институција или 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 бода, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ 
ИБТнајмалку 60 бода, не постар од пет години; 
ѓ) има работно искуство во струката и тоа: 
- за ниво А1 - најмалку 7 години работно искуство, 
- за ниво А2 - најмалку 5 години работно искуство, 
- за ниво А3 - најмалку 5 години работно искуство, 
- за ниво Б1 - најмалку 3 години работно искуство, 
- за ниво Б2 - најмалку 3 години работно искуство, 
- за ниво Б3 - најмалку 3 години работно искуство и 
- за ниво Б4 - со или без работно искуство; 
е) поседува други посебни работни компетенции за работното место утврдени во актот 
за систематизација. 
(3) При вработувањето во Финансиската полиција се применува начелото на 
соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, со 
почитување на критериумите на стручност и компетентност. 
(4) При вработувањето во Финансиската полиција треба да се почитува принципот на 
еднаквост на половите.

Постапка за вработување

Член 39

(1) Финансиски полицаец заснова работен однос врз основа на јавен оглас и на 
постапка и под услови утврдени со овој закон. 



(2) По исклучок, работен однос во Финансиската полиција без јавен оглас се заснова 
за определени работни места утврдени со актот за систематизација на работните 
места во Финансиската полиција и за стипендисти на Министерството за финансии со 
завршени студии, како и завршени студенти на Полициската академија - 
криминалисти. 
(3) Постапката по јавен оглас за прием на лице во Финансиската полиција може да 
трае и подолго, но не подолго од три месеци. 
(4) Во Финансиската полиција може да се вработи лице со преземање, без огласување 
на работното место, од еден во друг државен орган со негова согласност, на работно 
место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификации, кога тоа 
го налага потребата на Финансиската полиција, по претходно мислење на министерот 
за финансии. 
(5) Директорот може да побара од надлежните државни институции податоци за лице 
кое е во постапка за вработување како финансиски полицаец, за постоење на 
евентуални пречки кои ја загрозуваат безбедноста на работењето на Финансиската 
полиција. 
(6) Директорот врз основа на квалификациите, стручноста и знаењата на пријавените 
кандидати, одлучува за изборот и ги предлага на министерот за финансии.

Унапредување

Член 47

(1) Финансискиот полицаец во зависност од постигнатите исклучителни и натпросечни 
резултати во работењето, стручното знаење и способности во работењето, 
залагањето, креативноста и совесноста при извршувањето на службените должности 
може да биде унапреден на повисоко работно место со одлука на министерот за 
финансии на предлог на директорот, за што може да биде објавен интерен оглас. 
(2) Постапката за спроведување интерен оглас се уредува со оперативна инструкција 
која ја донесува директорот. 
(3) Финансискиот полицаец може да биде унапреден доколку ги исполнува следниве 
услови: - работното место на кое се унапредува е слободно (непополнето или 
упразнето), - во целост ги исполнува условите утврдени во актот за систематизација 
на работните места за работното место на кое се врши унапредувањето, - ги има 
завршено обуките утврдени за работното место на кое се унапредува, - било оценето 
со оцени “задоволува” или “се истакнува” на начин и под услови утврдени со овој 
закон, - поминала најмалку една година од неговото последно унапредување и - во 
последните 12 месеци не било казнувано поради кршење на работниот ред и 
дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со закон, Колективен 
договор на Финансиската полиција и договорот за вработување.

Предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност
Член 58

Предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на 
финансискиот полицаец за дисциплински престап може да поднесе непосредниот 
раководен финансиски полицаец или повисокиот раководен финансиски полицаец и 
надлежен јавен обвинител за финансиските полицајци упатени во истражен центар. 
Предлогот мора да биде образложен и поткрепен со факти и докази.

Решение за изрекување на дисциплинска мерка
Член 61

(1) Решението за изрекување на дисциплинска мерка содржи и образложение за 
основот и причините за изрекување на дисциплинската мерка.



(2) Решението за изрекување на дисциплинска мерка на финансискиот полицаец 
треба да се донесе во рок од три месеци од денот на пријавувањето на повредата на 
работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, а најдоцна во 
рок од шест месеци од денот кога е сторена повредата.
(3) Кога за сторен дисциплински престап е покрената и кривична постапка за 
финансискиот полицаец, решението за изрекување на дисциплинска мерка се 
донесува најдоцна до истекот на рокот за застареност за кривично гонење на 
соодветното кривично дело.
(4) Против решението за изрекување на дисциплинска мерка или отфрлање на 
предлогот, односно за запирање на постапката, финансискиот полицаец има право на 
жалба преку Финансиската полиција до Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапки од работен однос во втор степен, во рок од осум дена од денот на 
доставувањето на решението.
(5) Жалбата го задржува извршувањето на решението до донесување на конечна 
одлука или истек на рокот во кој требало да одлучи Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен. 
Финансиската полиција е должна жалбата, со придружните списи, да го достави до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос 
во втор степен, во рок од осум дена од приемот на жалбата.

XV. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Член 74

(1) За долгогодишна стручна работа, организациски унапредувања, успех во 
вршењето на работните задачи, подобрување на угледот на службата, на 
финансиските полицајци, на органите на државната управа или други државни органи, 
на носители на јавни овластувања и поединци, им се доделуваат признанија. 
(2) Финансиските полицајци можат да добијат и еднократен износ на парична награда 
за постигнати натпросечни, исклучителни резултати во работењето. 
(3) Парични награди во еднократен паричен износ се доделуваат и нa соработниците 
на правдата на Финансиската полиција во откривање на финансискиот криминал. 
(4) Признанијата и наградите од ставовите (1) и (2) на овој член, пo правило, се 
доделуваат на денот на Финансиската полиција. 
(5) За доделување на признанијата и паричните награди одлучува министерот за 
финансии на предлог на директорот. 
(6) Ден на Финансиската полиција е 26 јуни.

XVII. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 76

(1) Средствата за работа, унапредување, модернизација и опремување на 
Финансиската полиција, како и за стимулирање на финансиските полицајци се 
обезбедуваат од буџетот на Финансиската полиција.
(2) Покрај средствата од ставот (1) на овој член Финансиската полиција остварува 
средства во висина на 25% од приходите од откриени и наплатени даноци, како и од 
пленување на непосредната и посредната имотна корист прибавени со извршени 
казниви дејствија или од извршена конфискација во корист на Република Македонија, 
согласно со Кривичниот законик.










