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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), 
министерот за внатрешни работи донесe

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РАБОТИТЕ И ДЕЈНОСТИТЕ ШТО СЕ ВО СУДИР СО ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ

Член 1
Во Правилникот за работите и дејностите што се во судир со полициските работи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.61/07 и 195/14) во член 2 став 1 во 
алинејата 7 зборовите: „за чија работа, дозвола, лиценца или одобрение издава 
Министерството за  внатрешни работи“ се бришат. 

Алинеите 8, 9 и 12 се бришат.
Во алинејата 13 која станува алинеја 10 точката и запирката на крајот на реченицата се 

заменуваат со сврзникот „и“.
Алинејата 14 која станува алинеја 11 се менува и гласи: 
„- член на орган на управување и тоа: на невладина организација, здружение и 

фонадација кои спроведуваат проекти поврзани со своите цели и дејности во случаи 
утврдени со закон.“

Алинејата 15 се брише.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Покрај работите и дејностите од ставот 1 на овој член, полицискиот службеник не 

треба да врши и работи и дејности кои можат да го нарушат угледот на Министерството за 
внатрешни работи, како и работи кои што по својата природа се во непосредна поврзаност 
и сродност со работи што ги врши на работното место на кое е распореден и чие вршење 
би влијаело врз законското и правилното извршување на полициските работи. “

Член 2
Членот 3 се брише.
      

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

весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-75385/1 Министер
28 ноември 2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.


