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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
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 Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 

2014 година.
  

Бр. 07-3063/1 Претседател
31 јули 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

Член 1
Во Законот за внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија” брoj 

42/14), насловот на членот 174 се менува и гласи: ,,Прекинување на договор за 
вработување со навршени години пензиски стаж“.

Член 2
Во член 174 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:
,,(2) Работникот од ставот (1) на овој член, со писмена изјава до Министерството може 

да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до навршување на 45 
години пензиски стаж, без оглед на неговите години на возраст. 

(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава најдоцна до 31 
август во тековната година за продолжување на договорот за вработување од ставот (1) на 
овој член, а за секое натамошно продолжување на договорот за вработување од ставот (2) 
на овој член, изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во тековната година 
за продолжување на договорот за вработување за наредната година.

(4) Министерството е должно по дадената изјава од ставот (2) на овој член, да го 
продолжи договорот за вработување најмногу до навршување на 45 години пензиски стаж 
на работникот, без оглед на неговите години на возраст.“

Ставот (2) станува став (5). 
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Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената 
на Законот за внaтрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 42/14). 


