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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 ПОЛИЦИЈА 

 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 

ноември 2012 година. 
 

Бр. 07- 4781/1                    Претседател 
13 ноември 2012 година          на Република Македонија,               

      Скопје                        Ѓорге Иванов, с.р. 
  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за полиција (“Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006 и 
6/2009), во членот 5 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 

“- идентификување и потрага по непосредна и посредна имотна корист прибавена со 
сторено казниво дело,“. 

Алинејата 7 која станува алинеја 8 се менува и гласи: 
“- гранични проверки и граничен надзор,“. 
     

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
 “Полицијата укажува помош (асистенција): 
- за спроведување на извршна одлука, доколку при спроведувањето на извршувањето, 

надлежниот државен орган, односно лицата кои со посебен закон се овластени да го 
спроведат извршувањето, наидат на физички отпор или таков отпор може оправдано да се 
очекува, 

- по барање за асистенција  предвидена со посебен закон (за обезбедување на превоз на 
експлозивни материи, вонреден превоз и придружба на определени стоки и друго) и         

- по барања на државни органи, институции што вршат јавно овластување и правни 
лица, во врска со  обезбедување на транспорт на пари и други вредносни пратки, односно 
предмети од вредност, а по претходно склучен договор со подносителот на барањето. 
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Барањето за асистенција надлежниот  орган го поднесува до Полицијата во писмена 
форма, најдоцна пет дена пред спроведувањето на извршувањето, односно пет дена пред 
денот за кој е утврдена потреба за давање на помош (асистенција). 

Раководителот на  надлежната организациска единица одлучува за начинот на давање 
на помошта (асистенцијата) и за тоа навреме го известува подносителот на барањето. 

Раководителот на надлежната организациска единица од безбедносни и други 
оправдани причини може да го одложи давањето на помошта (асистенцијата) од ставот 1 
на овој член.“ 

 
Член 3 

По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 
 

“Член 7-а 
Трошоците за извршената асистенција паѓаат на товар на барателот на асистенцијата. 
Министерот за внатрешни работи донесува решение за наплата на трошоците за 

укажување на помош (асистенција), чија вредност се определува по работен час, број на 
ангажирани работници и поминат километар.“ 

           
Член 4 

Членот 14 се менува и гласи:  
“Полицискиот службеник по службена должност или по наредба на јавниот обвинител, 

суд или друг орган кога е тоа утврдено со закон, презема мерки и применува полициски 
овластувања што се однесуваат на откривање на казниво дело и гонење на неговиот 
сторител кога постојат основи за сомневање дека се подготвува, во тек е извршување или 
е извршено казниво дело.   

Основи на сомневање постојат кога Полицијата располага со сознанија кои врз основа 
на криминалистичко знаење и полициско искуство може да се оценат како доказ за 
сторено казниво дело.  

 Кога постојат основи на сомневање дека одредено лице подготвува, извршува или 
извршило кривично дело или прекршок, или постојат основи на сомневање дека одредена 
појава го загрозува или би можела да го загрози животот или телесниот интегритет на 
луѓето, нивните права, слободи, безбедноста или имотот во врска со вршењето на 
полициските работи, како и заради откривање на кривично дело или прекршок, 
пронаоѓање на сторителот, спречување сторителот да се скрие или побегне, да се откријат 
и обезбедат траги и предмети кои можат да послужат како доказ и да се прибираат 
информации кои можат да бидат од корист за успешно водење на  кривичната и 
прекршочната постапка Полицијата врши криминалистичко истражување со примена на 
полициските овластувања, оперативно-тактички и превентивни мерки согласно со закон. 

Криминалистичкото истражување започнува со полициски извид или со одлука  на 
надлежен полициски службеник за воспоставување и спроведување на криминалистичка 
контрола, криминалистичка обработка и акција за што се водат соодветни евиденции 
согласно со закон.“ 

 
Член 5 

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 
       

“Член 14-а 
Заради превентивно дејствување и спречување на казниви дела Полицијата може да 

воспостави зајакната оперативна контрола на лица и објекти.“ 
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Член 6 
Во членот 15 став 2 по точката 7 сврзникот “и“ се заменува со точка запирка и се 

додава нова точка 8, која гласи: 
“8) организирање и извршување на криминалистички вештачења и“. 
Точката 8 станува точка 9. 

 
Член 7 

Во членот 17 став 2 зборовите: “криминалистичка техника“ се заменуваат со зборовите: 
“криминалистичко-технички работи и вештачења“. 

 
Член 8 

Членот 18 се менува и гласи: 
“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. 

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.  

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. 

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.“ 

 
Член 9 

Во членот 26 став 1 зборовите: “обезбедување на државната граница и контрола на 
преминување на државната граница“ се заменуваат со зборовите: “гранични проверки и 
граничен надзор“. 
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Член 10 
Во членот 27 ставот 1 се менува и гласи: 
“Во регионалните центри за гранични работи се формираат полициски станици за 

гранични проверки, полициски станици за граничен надзор и полициски станици за 
гранични проверки и граничен надзор, согласно со закон и меѓународните стандарди за 
гранична контрола.“ 

 
Член 11 

Во членот 28 став 1 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
“4) лишување од слобода;“.  
Точките 4 и 5 стануваат точки 5 и 6. 
По точката 6  која станува точка 7 се додава нова точка 8, која гласи: 
“8) прикриено полициско дејствување;“. 
Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 9, 10 и 11. 
Во точката 10 која станува точка 12 сврзникот “или“ се заменува со зборот “односно“ и 

се додава нова точка 13, која гласи: 
“13) влегување во туѓ дом и други  затворени простории;“. 
Во точката 11 која станува точка 14 сврзникот “или“ се заменува со зборот “односно“. 
Во  точката 12 која станува точка 15 сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по зборот 

“преглед“ се додаваат зборовите: “и увид“. 
Точката 13 која станува точка 16 се менува и гласи: 
“16) примање на пријави и поплаки, поднесување на пријави и известувања;“. 
По точката 13 која станува точка 16 се додава нова точка 17, која гласи: 
“17) препознавање;“. 
Точката 14 станува точка 18. 
По точката 15 која станува точка 19 се додава нова точка 20, која гласи  
“20) полиграфско тестирање;“. 
Точката 16 станува точка 21. 
Во точката 17 која станува точка 22 зборовите: „и прикриени извори на податоци“ се 

бришат. 
Точката 18 станува точка 23. 
 

Член 12 
По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
     

“Член 28-а 
Покрај примената на полициските овластувања утврдени со овој закон, полициските 

службеници ги извршуваат и мерките на претпазливост определени од страна на судот во 
кривична постапка под услови утврдени со посебен закон.“  

     
Член 13 

Во членот 34 по зборот “повикување“ се додаваат зборовите: “лишување од слобода“.  
     

Член 14 
Во членот 36 став 1 зборовите: “по лична одлука“ се заменуваат со зборовите: “по 

службена должност“, а зборовите: “на барање на надлежен суд или јавно обвинителство“ 
се заменуваат со зборовите: “по одлука на надлежен суд или наредба на надлежниот јавен 
обвинител“.  

Во ставот 2  по зборот “извршува“ се додаваат зборовите: “одлуките и“, а по зборот 
“извршување“ се додава зборот “очигледно“.   
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Член 15 
Во членот 37 ставот 3 се менува и гласи: 
“Полициските овластувања кон малолетните лица се применуваат под услови утврдени 

со посебен закон.“  
 

Член 16 
Во членот 38 став 1 точка 10 сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка и се додава 

нова точка 11, која гласи: 
“11) при влез во објекти кои ги обезбедуваат полициски службеници и“. 
Точката 11 станува точка 12.  

 
Член 17 

Во членот 40 став 2 по зборот “тактика“ се става запирка, а зборовите: “и техника“ се 
заменуваат со зборовите: “со криминалистичко-технички работи и вештачења, со“. 

     
Член 18 

Членот 42 се менува и гласи: 
“Полицискиот службеник собира информации во непосредни разговори со граѓани во 

врска со казниви дела кога постојат основи на сомневање дека се подготвува, во тек е 
извршување или е извршено казниво дело, а постои основано верување дека граѓанинот 
има сознание за околности во врска со тоа казниво дело. Граѓанинот не е должен да ги 
даде бараните информации на полицискиот службеник. 

Ако со откривањето на идентитетот на граѓанинот од кој се собрани информации, 
истиот или друг граѓанин се изложи на сериозна опасност по животот, телесниот 
интегритет, здравјето, или имотот, полицискиот службеник е должен да преземе мерки за 
прикривање на идентитетот на тој граѓанин. За преземените мерки полицискиот 
службеник е должен веднаш да го извести непосредниот раководен работник.  

Ако постојат основи на сомневање дека е сторено кривично дело кое се гони по 
службена должност или се подготвува негово сторување, а Полицијата тоа дело не може 
поинаку да го открие, спречи или докаже или тоа би било сврзано со одредени 
потешкотии, полициските службеници можат да собираат информации од граѓанин како 
прикриени извори на податоци.  

Полицискиот службеник собира известувања по налог на јавниот обвинител или судот 
во согласност со  закон. 

Полицискиот службеник во врска со казниви дела собира информации и од државни 
органи и правни лица.“ 

     
Член 19 

Во членот 43 став 2 по зборовите: “лицето кое се повикува“ се додаваат зборовите: “адреса 
на живеалиште, односно престојувалиште на лицето кое се повикува“. 

 По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:  
“Полицијата може повторно да го повика лицето заради собирање на известувања за 

друго казниво дело или сторител, а за собирање известувања за истото кривично дело 
може од важни причини да го повика само уште еднаш.“ 

 
Член 20 

Во членот 45 став 3 зборовите: “со доставување на писмена покана до неговиот родител 
или старател“ се заменуваат со зборовите: “согласно со посебен закон“. 
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Член 21 
По членот 45 се додава нова точка “3-а. Лишување од слобода“ и нов член 45-а, кои 

гласат: 
 “3-а. Лишување од слобода 
  

Член 45-а 
Лишување од слобода без писмена наредба може да се изврши на лице: 
1) кога се исполнети условите согласно со Законот за кривичната постапка и  
2) за кое е распишан распис согласно со закон.“ 
 

Член 22 
Во членот 46 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 

“или распишана потерница согласно со закон.“  
 

Член 23 
По членот 46 се додаваат два нови члена 46-а и 46-б, кои гласат: 

 
“Член 46-а 

Наредбата од членот 46 став 1 од овој закон нема да се изврши во случаите кога треба 
да се приведе лице за кое оправдано се претпоставува дека приведувањето значително ќе 
го наруши неговото здравје, како и лице кое извршува работи кои не смеат да се прекинат 
се додека не се обезбеди соодветна замена.  

За причините од ставот 1 на овој член се известува судот, односно надлежниот орган 
што ја издал наредбата за приведување. 

 
Член 46-б 

Полицискиот службеник може и без наредба на надлежен суд да приведе лице затечено 
при извршување на прекршок, ако не е можно да се утврди идентитетот на сторителот, 
или ако тој нема престојувалиште или ако со заминувањето во странство заради престој би 
можел да ја избегне одговорноста за прекршокот или ако постојат околности што ја 
прават основана оцената дека сторителот би продолжил со прекршокот или дека ќе го 
повтори. 

Ако во случајот од ставот 1 на овој член сторителот е затечен при сторување прекршок 
во време кога судот не работи или ако постојат околности што укажуваат на опасност дека 
ќе побегне или ќе продолжи со прекршокот или прекршокот ќе го повтори, полицискиот 
службеник може да го задржи. Задржувањето трае додека не биде можно сторителот да се 
приведе пред надлежниот суд, но најдолго 12 часа.“ 

 
Член 24 

Членовите 47, 48 и 49 се бришат. 
  

Член 25 
Во членот 50 став 1 зборовите: “може да задржи лице“ се заменуваат со зборовите: 

“може да го задржи лицето лишено од слобода“, а зборовите: “при што задржувањето 
може да трае најмногу 24 часа“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: “може да задржи лице“ се заменуваат со зборовите: “може да го 
задржи лицето лишено од слобода, кое е“, а по зборовите: “како и лице“ се додаваат 
зборовите: “лишено од слобода“.  

Ставовите 4, 5 и 6 се бришат. 



Службен весник на РМ, бр. 145 од 19.11.2012 година 

7 од 18 

Член 26 
По членот 50 се додаваат четири нови члена 50-а, 50-б, 50-в и 50-г, кои гласат: 
 

“Член 50-а 
Полицискиот службеник може да задржи лице лишено од слобода кое е под дејство на 

алкохол или други психотропни супстанции, под услови утврдени со посебен закон, при 
што задржувањето може да трае најмногу осум часа. 

 
Член 50-б 

Полицискиот службеник може лицето затечено на местото на извршување на кривично 
дело да го упати кај јавниот обвинител или да го задржи до неговото доаѓање, доколку тоа 
лице би можело да даде податоци важни за кривичната постапка и доколку е веројатно 
дека нивното испитување подоцна не би можело да се изврши или би било поврзано со 
значително одолжување или други тешкотии, при што задржувањето не може да трае 
подолго од шест часа. 

 
Член 50-в 

Лицето лишено од слобода кое го испорачал странски орган на безбедноста заради 
спроведување до надлежен државен орган, може да се задржи најмногу 24 часа. 

 
Член 50-г 

Задржувањето од членовите 50, 50-а, 50-б и 50-в од овој закон се прекинува пред 
утврдениот рок, веднаш по престанувањето на причините за задржување.“ 

 
Член 27 

Во членот 51 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: 
“Потерница се распишува за пронаоѓање на лице за кое е издадена наредба за 

приведување согласно со закон. 
 Распис се распишува за пронаоѓање на лице за кое постојат основи на сомневање дека 

е сторител на кривично дело или прекршок.“ 
Во ставот 5 точка 2 сврзникот “и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и 

запирка и се додава нова точка 3, која гласи: 
“3) пронаоѓање на исчезнати лица и“. 
Точката 3 станува точка 4. 
 

Член 28 
По членот 51 се додава нова точка “6-а. Прикриено полициско дејствување“ и нов член 

51-а, кои гласат:   
 “6-а. Прикриено полициско дејствување 
 

Член 51-а 
Во постапката на собирање информации Полицијата може да преземе мерки на 

прикриено полициско дејствување кога ќе се утврди дека со други полициски методи не 
може да се постигне целта на вршењето на полициските работи. 

Мерки на прикриено полициско дејствување се засилено прикриено набљудување и 
оперативен надзор на јавни места. 

Мерките од ставот 2 на овој член се преземаат по наредба на директорот на Бирото или 
од него овластен работник.“ 
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Член 29 
Во насловот на точката “7. Пренасочување, насочување или ограничување на 

движењето на лица и превозни средства на определен простор за нужно потребно време“ 
по зборот “Пренасочување“ запирката и зборот “насочување“ се бришат. 

    
Член 30 

Во членот 52 став 1 зборот “насочи“ се брише. 
Во точката 2 зборовите: “за кое се гони по службена должност“ се бришат. 
Во ставот 2 по зборот “Пренасочувањето“ запирката и зборот “насочувањето“ се 

бришат, а по зборовите: “ставот 1“ се додаваат зборовите: “точка 6“. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Пренасочувањето или ограничувањето на движењето од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 7 

на овој член не смее да трае подолго од шест часа.“ 
 

Член 31 
Во членот 55 во воведната реченица по зборот “наредба“ се додаваат зборовите: “на 

граѓанин“.  
Во алинејата 2 зборовите: “за кое се гони по службена должност“ се бришат.  
  

Член 32 
Членот 57 се менува и гласи: 
“Полицискиот службеник може привремено да одземе предмети со наредба на суд, во 

случаите утврдени со Законот за кривичната постапка. 
Одземањето на предмети може да се изврши и без наредба на суд во следниве случаи: 
1) кога постојат основи за сомневање дека се работи за предмет на кривично дело, 

прекршок или имотна корист прибавена со кривично дело или прекршок кој може да 
послужи како доказ во постапката, доколку постои опасност од одлагање; 

2) кога заради заштита на општата безбедност, одземањето на предметот неопходно е 
потребно и  

3) на лице на кое привремено му е ограничена слободата на движење, а поседува или 
може да употреби предмет за самоповредување, напад или бегство.“ 

 
Член 33 

Во членот 58 по ставот 1  се додава нов став 2, кој гласи: 
“Со предметите од членот 57 став 1 точка 1  од овој закон се постапува согласно со 

закон.“ 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 34 
Во членот 59 став 1 зборовите: “пократок од еден месец“ се заменуваат со зборовите: 

“подолг од шест месеци“. 
Во ставот 2 зборовите: “приход на“ се заменуваат со зборовите: “депонираат на посебна 

сметка во“.  
   

Член 35 
Во насловот на точката “10. Преглед или претрес на определени објекти, простории на 

државни органи, институции што вршат јавни овластувања и други правни лица и увид во 
нивната документација“ зборовите: “или претрес“ се бришат. 
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Член 36 
Во членот 60 став 1 зборовите: “или претрес“ се бришат.  
Во точката 1 по зборовите: “кривично дело“ се додаваат зборовите: “или прекршок“. 
Во точката 4 сврзникот “и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи: 
“6) утврдување на сторено кривично дело или прекршок или утврдување на сторување 

на кривично дело или прекршок кое е во тек.“  
      

Член 37 
По членот 60 се додава нова точка “10-а. Влегување во туѓ дом и други  затворени 

простории“  и нов член 60-а,  кои гласат: 
 “10-а. Влегување во туѓ дом и други затворени простории    
 

Член 60-а 
Полицискиот службеник може да влезе во туѓ дом и други затворени простории без 

писмена наредба и да изврши преглед на домот и просторот поврзан со домот во следниве 
случаи: 

- ако некој од домот повикува на помош, 
- ако тоа е потребно заради отстранување на сериозна опасност по животот и здравјето 

на луѓето, 
- ако тоа е потребно заради отстранување на сериозна опаност на имотот на граѓаните 

од поголеми размери, 
- ако држателот на домот или лицето кое престојува во домот тоа го бара или се 

согласува на тоа, 
- ако таму се наоѓа лице кое по наредба на суд треба да се притвори или присилно да се 

доведе, 
- поради лишување од слобода на сторител кој е затечен при извршување на кривично 

дело кое се гони по службена должност и 
- на место каде што е извршено кривично дело заради вршење увид. 
Во случај на преземање на дејствијата од ставот 1 на овој член, доколку влегувањето не 

може да се изврши на друг начин, полицискиот службеник ќе влезе во туѓиот дом и 
просторот поврзан со домот притоа користејќи разумна сила и причинувајќи најмала 
можна штета. 

Во случај кога полицискиот службеник презема дејствија согласно со ставот 1 алинеи 4, 
5, 6 и 7 на овој  член постапува согласно со Законот за кривична постапка. 

За преземените дејствија од ставовите 1, 2 и 3 на овој член полицискиот службеник 
изготвува службена белешка.“   

 
Член 38 

Во насловот на точката “11. Сопирање, легитимирање, преглед или претрес на лица, 
превозни средства и багаж“ сврзникот “или“ се заменува со зборот “односно“. 

 
Член 39 

Членот  61 се менува и гласи: 
“Полицискиот службеник е овластен да изврши сопирање, легитимирање, преглед, 

односно претрес на лице, превозното средство и багажот кој лицето го носи со себе, кога 
тоа е неопходно заради пронаоѓање на предмети за напад или самоповредување или кога 
постојат основи за сомневање дека кај нив ќе се пронајдат предмети кои потекнуваат од 
кривично дело или прекршок, траги на кривично дело или прекршок или предмети што 
можат да послужат во кривична или прекршочна постапка. 
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Под преглед на лица, превозни средства и багаж се подразбира, надворешни проверки 
на облеката и други предмети, превозното средство и багажот, но не и дејствија со кои 
нешто што не е видливо се прави видливо со отворање, отпакување или слично.  

Полицискиот службеник може да изврши преглед на лице, превозно средство и багаж 
на место коешто не е видливо, доколку лицето над кое се врши преглед (облека и други 
предмети), односно неговото превозно средство или багаж, на барање на полицискиот 
службеник доброволно го отвори, отпакува или слично, местото кое не е видливо. 

Преглед на лице може да изврши само лице од ист пол, освен во исклучителни случаи 
кога е неопходен итен преглед на лице, заради одземање на оружје или предмет подобен 
за напад или самоповредување. 

При прегледот полициските службеници се овластени да користат технички средства 
или службено куче.“ 

 
Член 40 

Во насловот на точката „12. Обезбедување и преглед на местото на настанот“ сврзникот 
“и“ се заменува со запирка, а по зборот “преглед“ се додаваат зборовите: “и увид“. 

  
Член 41 

Во членот 62 став 1  зборот “овластен“ се заменува со зборот “должен“. 
Во ставот 3 зборовите: “истражниот судија“ се заменуваат со зборовите: “судија на 

претходна постапка“. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
“Полицискиот службеник врши увид на местото на настанот во случаи определени со 

закон. За извршениот увид се составува записник.“     
 

Член 42 
Насловот на точката “13. Примање на пријави“ се менува и гласи: “Примање на пријави 

и поплаки, поднесување на пријави и известувања“. 
 

Член 43 
Членот 63 се менува и гласи: 
“Полицискиот службеник е должен да прима кривични пријави за кривични дела, 

пријави за прекршоци, поплаки и пријави за други настани. 
 Кога при поднесувањето на кривичната пријава од ставот 1 на овој член полицискиот 

службеник со преземање на соодветни полициски овластувања ќе утврди дека се работи за 
кривично дело за кое се гони по приватна тужба или се утврди дека делото нема обележја 
на казниво дело, полицискиот службеник е должен за тоа да го извести оштетениот 
веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена.  

Кога полицискиот службеник прима писмена или усна пријава за казниво дело за кое се 
гони по приватна тужба, чиј сторител е познат, е должен за тоа да го извести лицето кое е 
овластено да поднесе приватна тужба, освен доколку лицето веќе ја поднело тужбата. 

По приемот на кривична пријава или добиено сознание за постоење основи за 
сомневање дека е сторено кривично дело за кое се гони по службена должност, 
полицискиот службеник без одлагање го известува јавниот обвинител согласно со закон.“ 

 
Член 44 

По  членот 63 се додаваат четири нови члена 63-а, 63-б,  63-в и 63-г, кои гласат: 
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“Член 63-а 
Кога постојат основи на сомневање дека е сторено казниво дело Полицијата собира 

податоци за тоа казниво дело, неговиот сторител, учесниците во неговото извршување, 
трагите, доказите и другите околности корисни за откривање и пронаоѓање на сторителот 
на тоа казниво дело. 

Кога Полицијата ќе ги собере информациите и податоците за кривичното дело за кое се 
гони по службена должност, составува кривична пријава и без одлагање ја доставува до 
надлежниот јавен обвинител, доколку со друг закон поинаку не е утврдено. 

Во случаите кога Полицијата сама ќе ги собере информациите и податоците за сторен 
прекршок, постапува согласно со посебен закон.  

 
Член 63-б 

Полицијата составува известување кога ќе дознае за нови околности важни за 
натамошно постапување, кога тоа е утврдено со закон. 

Известувањето од ставот 1 на овој член Полицијата без одлагање го доставува до 
надлежниот јавен обвинител, односно надлежниот орган. 

 
Член 63-в 

Кога полицискиот службеник ќе прими пријава за поплака, е должен веднаш или во 
најкраток можен рок да преземе мерки и дејствија со цел за утврдување на околностите 
наведени во поплаката. 

Во зависност од утврдената фактичка состојба полицискиот службеник е должен преку 
примена на полициските овластувања да ги преземе сите неопходни мерки и активности 
со цел да се разреши барањето во поплаката. 

За преземените мерки и активности во врска со поплаката, како и за резултатите од 
преземените мерки, полицискиот службеник е должен во рок од 15 дена од денот на 
поднесувањето на поплаката да го извести подносителот на поплаката. 

Доколку заради оправдани околности полицискиот службеник не може во рок од 15 
дена да постапи и да го разреши барањето во поплаката, ќе продолжи со постапување во 
однос на поплаката се до нејзиното разрешување, притоа запознавајќи го нејзиниот 
подносител за причините за одложувањето на постапувањето. 

 
Член 63-г 

Кога полицискиот службеник ќе прими пријава за други настани, е должен да преземе 
мерки и дејствија согласно со закон, подзаконски акти и стандардни оперативни 
процедури на Министерството.“ 

Член 45 
По членот 63 се додава нова точка “13-а. Препознавање“ и четири нови члена 63-д, 63-

ѓ, 63-е и 63-ж, кои гласат: 
 “13-а. Препознавање 
 

Член 63-д 
Заради вршење на полициските работи од членот 5 од овој закон, Полицијата е 

овластена да спроведува методи на препознавање. 
Препознавање се спроведува заради: 
1) откривање на сторител на кривични дела; 
2) откривање на сторител на прекршоци; 
3) утврдување на идентитет на лице со непознат идентитет; 
4) утврдување на идентитет на пронајден човечки леш со непознат идентитет и 
5) препознавање на предмет.  
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Препознавањето на лице осомничено за кривично дело кое се гони по службена 
должност се врши по наредба на јавниот обвинител согласно со закон. 

За откривањето од ставот 1 точка 2 на овој член препознавањето може да се врши и со 
користење на записи од технички средства (видеоснимка, фотографија и слично). 

  
Член 63-ѓ 

Полицијата може да ги спроведе следниве методи на препознавање: 
- смотра, 
-  групна идентификација, 
-  видеофилм, 
-  фотографија, 
-  соочување и 
-  презентирање на предмети. 
Методите на препознавање од ставот 1 на овој член можат да се спроведат доколку со 

друг закон не е предвидено спроведување на друг начин на препознавање.   
    

Член 63-е 
При спроведување на препознавање покрај полициските службеници кои го вршат овој 

метод и осомничениот над кој се врши препознавањето, може да присуствува и 
бранителот на осомничениот.  

При спроведување на препознавање заради откривање на сторител на кривично дело за 
кое се гони по службена должност, задолжително присуствува и јавниот обвинител. 

  
Член 63-ж 

Полицијата го спроведува препознавањето на начин што не ги нарушува слободата, 
правата, угледот и честа на сите учесници во препознавањето.“ 

 
Член 46 

По членот 65 се додава нова точка “15-а. Полиграфско тестирање“ и три нови члена 65-
а, 65-б и 65-в, кои гласат: 

“15-а. Полиграфско тестирање 
 

Член 65-а 
Полиграфското тестирање се презема заради откривање на сторител на кривично дело. 
 

Член 65-б 
Полицискиот службеник е должен да го запознае лицето кое ќе биде подложено на 

полиграфско тестирање со начинот на работа на техничкото средство и да добие негова 
писмена согласност за примена на полиграфското тестирање. 

Полицискиот службеник е должен да го прекине применувањето на полиграфското 
тестирање доколку лицето од ставот 1 на овој член по дадената писмена согласност, 
изјави дека истата ја повлекува. 

Член 65-в 
На полиграфско тестирање  не смее да биде подложено: 
- лице под дејство на алкохол, под влијание на опојни дроги или други психотропни 

супстанции, 
- лице кое има сериозни срцеви заболувања, 
- лице во стресна состојба, 
- лице кое зема лекови за смирување, 
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- лице кое манифестира видливи знаци на душевна болест,  заостанат душевен развој 
или други особено тешки душевни пречки и 

- жена за време на бременост и непосредно по раѓање.“ 
   

Член 47 
Насловот на точката “16. Собирање, обработка, анализирање, користење, оценување, 

пренесување, чување и бришење на податоци и обработка на лични податоци“ се менува и 
гласи: “Собирање, обработка, анализирање, проценување, оценување, користење, 
пренесување, чување и бришење на податоци и обработка на лични податоци“. 

 
Член 48 

Во членот 66 став 1 по зборот “анализира“ се додаваат зборовите: “проценува, 
оценува“, а зборот “оценува“ се брише. 

 
Член 49 

Во членот 67  став 1 по зборот “престојувалиште“ се додаваат зборовите: “единствен 
матичен број“. 

 
Член 50 

Во членот 68 став 4 зборовите: “и до Одделот за организиран криминал“ се заменуваат 
со зборовите: “кој врши процена и го доставува до надлежната организациска единица за 
натамошно постапување“.  

 
Член 51 

Членот 69 се менува и гласи:  
“Полицијата води евиденции за: 
1) лица на кои по која било основа им е ограничена слободата на движење;  
2) лица за кои постојат основи за сомневање дека се сторители на кривични дела или 

прекршоци; 
3) службени белешки во врска со вршењето на полициски работи; 
4) поднесени кривични пријави против познат и непознат сторител, пријавени 

сторители и оштетени од кривичните дела што се гонат по службена должност; 
5) сторители на кривични дела и прекршоци - општа азбучна евиденција; 
6) предмет (досие) за лица; 
7) сторени кривични дела; 
8) сторени прекршоци; 
9) лица и предмети по кои се трага, како и за лица на кои им е забранет влез во 

Република Македонија; 
10) извршени самоубиства; 
11) несреќни случаи и несреќни случаи при работа; 
12) лица на кои им е извршена проверка на идентитетот;  
13) дактилоскопирани, фотографирани лица и лица за кои е направена ДНК анализа;  
14) криминалистички истражувања, криминалистички контроли, криминалистички 

обработки и акции; 
15) дневни настани во врска со вршењето на полициските работи и извршени увиди; 
16) сообраќајни незгоди; 
17) употреба на средства за присилба; 
18) примени поплаки од граѓани; 
19) поднесени претставки од граѓани против полициски службеник и преземени мерки; 
20) привремено одземени и пронајдени предмети; 
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21) откриени фалсификувани пари, фалсификувани парични единици - евра и други 
фалсификувани странски валути; 

22) извршени проверки и спроведување мерки врз основа на акт донесен од суд или 
друг надлежен орган; 

23) примена на посебни истражни мерки; 
24) лица над кои е извршена безбедносна проверка и 
25) проверка на идентитет на лица при влез во објекти што ги обезбедуваат полициски 

службеници на Министерството. 
Покрај евиденциите од ставот 1 на овој член Министерството врши евидентирање на 

акивностите на полициските службеници при преземањето на дејствијата во рамките на 
полициските овластувања предвидени со овој закон.“ 

 
Член 52 

По членот 69 се додаваат два нови члена 69-а и 69-б, кои гласат: 
 

“Член 69-а 
Евиденциите од членот 69 од овој закон содржат лични податоци, односно посебни 

категории на лични податоци согласно со членот 67 од овој закон и други податоци и 
информации за субјектот на личните податоци и за трето лице. 

 
Член 69-б 

Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 1 од овој закон може да биде структурирана врз 
основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и да 
се води како: 

- евиденција за повикани лица, 
- евиденција за приведени лица, 
- евиденција за лица лишени од слобода и задржани лица, 
- евиденција за издадени покани за повикани лица и  
- евиденција за издадени покани за сообраќајни прекршоци. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 4 од овој закон може да биде структурирана врз 

основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и да 
се води како: 

- евиденција на сторители на кривични дела, 
- евиденција на оштетени лица по видови на кривичните дела, 
- евиденција на поднесени кривични пријави против правни лица, 
- евиденција на барања за собирање  потребни известувања доставени од основно јавно 

обвинителство, 
- евиденција за посебни извештаи доставени до основно јавно обвинителство, 
- евиденција за пријавени случаи на семејно насилство, 
- евиденција за предизвикани пожари и експлозии, 
- евиденција за начин на извршување на кривичните дела од познат  
сторител (МОС), 
- евиденција за начин на извршување на кривичните дела од непознат сторител (МОС); 
- евиденција по видови на кривични дела, 
- евиденција за покарактеристични безбедносни настани во делот на јавниот ред и мир,  

гранични работи и странци и 
- евиденција за сообраќајни незгоди со загинати лица. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 7 од овој закон, може да биде структурирана 

врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и 
да се води како: 
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- евиденција на кривични дела кои се гонат по службена должност, 
- евиденција на кривични дела кои се гонат по приватна тужба и 
- евиденција на оштетени лица. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 8 од овој закон може да биде структурирана врз 

основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и да 
се води како: 

- евиденција на прекршоци против јавниот ред и мир, 
- евиденција на барања за поведување на прекршочна постапка по Законот за 

прекршоците против јавниот ред и мир, 
- евиденција на барања за поведување на прекршочна постапка по други закони, 
- евиденција на барања за поведување на прекршочна постапка од областа на 

сообраќајот, 
- евиденција на издадени покани за наплата на глоба за сторен сообраќаен прекршок, 
- евиденција на издадени платни налози за сторен сообраќаен прекршок, 
- евиденција за констатирани прекршоци отстапени прекршочни пријави до надлежни 

органи,  
- евиденција за поднесени барања за поведување на прекршочна постапка и 

прекршочни пријави против правни лица,  
- евиденција на сторители на прекршоци и 
- евиденција на лица оштетени со сторени прекршоци. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 9 од овој закон може да биде структурирана врз 

основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и да 
се води како: 

- евиденција на потерници распишани од суд или друг државен орган, 
- евиденција на расписи распишани од организациони единици во Министерството, 
- евиденција на објави распишани  за одземени моторни возила, 
- евиденција на објави распишани за украдено оружје, 
- евиденција на објави распишани за исчезнати лица и пронајдени лешеви, 
- евиденција на објави распишани за украдени предмети, 
- евиденција на распишани расписи и објави и 
- евиденција на лица на кои им е забранет влез во Република Македонија. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 13 од овој закон може да биде структурирана 

врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и 
да се води како:  

- евиденција за дактилоскопирани, фотографирани лица и лица за кои е направена ДНК 
анализа, 

- евиденција за фото и видео записи од увиди и други настани и 
- евиденција за изработени вештачења и други анализи. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 14 од овој закон може да биде структурирана 

врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и 
да се води како:  

- евиденција за криминалистички истражувања, 
- евиденција за криминалистички контроли, 
- евиденција за криминалистички обработки и 
- евиденција за криминалистички акции. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 15) од овој закон може да биде структурирана 

врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и 
да се води како: 

- евиденција за дневни настани во врска со вршење на полициските работи и 
- евиденција за извршени увиди. 
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Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 16 од овој закон може да биде структурирана 
врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и 
да се води како: 

- евиденција за случени сообраќајни незгоди и  
- евиденција за издадени потврди за оштетено возило со странски регистарски таблици. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 20 од овој закон, може да биде структурирана 

врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и 
да се води како: 

- евиденција на привремено одземени предмети, 
- евиденција на пронајдени предмети, 
- евиденција на привремено одзмени сообраќајни дозволи и регистарски таблици и  
- евиденција за привремено одземени возачки дозволи. 
Евиденцијата од членот 69 став 1 точка 22 од овој закон може да биде структурирана 

врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши Полицијата и 
да се води како: 

- евиденција на извршени проверки по барања на организациски единици во 
Министерството или друг државен орган или институција, 

- евиденција на спроведени превентивни и алтернативни мерки врз основа на акт 
донесен од суд или друг државен орган (куќен затвор, куќен притвор и семејно 
насилство), 

- евиденција на примени судски наредби за приведување на лица и 
- евиденција на дадени асистенции врз основа на акт донесен од суд или друг државен 

орган.“ 
 

Член 53 
Во членот 70 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Податоците од евиденциите од членот 69 од овој закон може да се поврзуваат само во 

врска со криминалистички истражувања на кривични дела, пронаоѓање на сторители на 
кривични дела, обезбедување на докази и други мерки и активности што може да користат 
за непречено водење на кривичните постапки согласно со закон.“ 

 
Член 54 

Членот 75 се менува и гласи: 
„Податоците од евиденциите од членот 69 од овој закон се чуваат: 
- податоците од евиденцијата од точките 4, 5, 6, 13, 14 и 15 - трајно, 
- податоците од евиденциите од точките 10 и 11 - 30 години, 
- податоците од евиденцијата од точката 7 - 15 години, 
- податоците од евиденциите од точките 16, 21 и 23 - десет години, 
- податоците од евиденцијата од точките 2, 12, 17, 18, 19 и 22 - пет години, 
- податоците од евиденцијата од точката 9 - пет години од запирање на потрагата и 
- податоците од евиденцијата од точките 3, 24 и 25  - две години. 
Податоците од евиденциите од членот 69-б од овој закон се чуваат: 
- податоците од ставот 1 алинеи 2 и 3 - пет години, 
- податоците од  ставот 1 алинеи 1, 4 и 5 - две години, 
- податоците од ставот 2 алинеи 1, 8 и 9 - трајно, 
- податоците од ставот 2 алинеи 2, 4, 5, 10, 11 и 12 - 15 години, 
- податоците од ставот 2 алинеја 3 - десет години, 
- податоците од ставот 2 алинеи 6 и 7 - пет години, 
- податоците од ставот 4 алинеи 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 - десет години, 
- податоците од ставот 4 алинеи 1, 5 и 6 - пет години, 
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- податоците од ставот 10 алинеја 1 - 15 години, 
- податоците од ставот 10 алинеја 2 - три години и 
- податоците од ставот 10 алинеи 3 и 4  - две години.“ 
   

Член 55 
Во насловот на точката “17. Примена на посебни истражни мерки и прикриени извори 

на податоци“ зборовите: „и прикриени извори на податоци“ се бришат. 
 

Член 56 
Членот 78 се менува и гласи: 
 “Кога е веројатно дека ќе се обезбедат податоци и докази неопходни за успешно 

водење на кривичната постапка, кои на друг начин не можат да се соберат, може да се 
преземат посебни истражни мерки согласно со посебен закон.“ 

 
Член 57 

Во членот 80 став 2 зборот “гумена“ се заменува со зборот “полициска“. 
   

Член 58 
Во насловот на потточката “19.2. Употреба на гумена палка“ зборот “гумена“ се 

заменува со зборот “полициска“. 
 

Член 59 
Во членот 84 зборот “гумена“ се заменува со зборот “полициска“. 
 

Член 60 
Во членот 87 став 1 точка 1 зборот “гумена“ се заменува со зборот “полициска“. 
 

Член 61 
Во членот 91 став 1 точка 2 зборот “гумена“ се заменува со зборот “полициска“. 
 

Член 62 
Во членот 94 по зборовите: “прописите за“ се додаваат зборовите: “внатрешни работи“. 
 

Член 63 
Во членот 95 став 1 точка 2 во третиот ред по зборот “место“ се додаваат зборовите: 

“во Министерството“. 
 

Член 64 
Во членот 97 став 2 по зборот “Министерството“ се става точка, а зборовите до крајот 

на реченицата се бришат. 
 

Член 65 
Во членот 107 алинеја 1 зборовите: “работи на криминалистичка техника“ се 

заменуваат со зборовите: “криминалистичко-технички работи и вештачења“. 
   

Член 66 
Во членот 122 ставот 2 се менува и гласи: 
„Министерот на предлог на надлежната организациска единица донесува програма за 

стручно оспособување на резервниот состав на Полицијата.“ 
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Член 67 
Во членот 125 алинејата 3 се менува и гласи: 
“-  кога е прогласена кризна состојба,“. 
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 
“- при одржување на јавни собири со зголемен безбедносен ризик,“. 
Во алинејата 6 која станува алинеја 7 по зборот “граница“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: “обезбедувањето на определени личности и објекти“.  
 

Член 68 
Во членот 127 по зборовите: “униформата на Полицијата“ се додаваат зборовите: 

“личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и 
степените на обезбедување“. 

 
Член 69 

Во членот 128 став 1 алинеја 8 зборот “начин“ се заменува со зборот “начинот“.  
По алинејата 9 се додаваат три нови алинеи 10, 11 и 12, кои гласат: 
“- начинот на вршење на обезбедување на транспорт на пари и вредности, 
- начинот на спроведување на препознавање, 
- начинот на вршење на полиграфското  тестирање и содржина на писмената согласност 

за примена на полиграфската  техника,“. 
Во алинејата 11 која станува алинеја 14 зборот “начин“ се заменува со зборот 

“начинот“. 
 

Член 70 
Подзаконските прописи од членовите 68 и 69 од овој закон ќе се донесат најдоцна до 1 

декември 2012 година. 
  

Член 71 
Одредбите на членовите од 47 до 54 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 

декември 2012 година. 
 

Член 72 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 декември 2013 година, 
освен одредбите на членовите 2, 3, 9 и 10 од овој закон кои ќе се применуваат од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 


