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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 67 став 1 точката 4) од Законот за гранична контрола (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 171/10) министерот за внатрешни работи, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ УРЕДИ И 
ВРШЕЊЕ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ, СНИМАЊЕ И ВИДЕОНАДЗОР НА 

ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ И ДОЛЖ ГРАНИЧНАТА ЛИНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на поставување и користење на техничките 

уреди и вршење на фотографирање, снимање и видеонадзор на граничните премини и 
долж граничната линија.        

 
Член 2 

На граничниот премин се користат автоматски технички уреди за фотографирање, 
снимање и видеонадзор и се применуваат други технички уреди за фотографирање на 
лица, односно снимање на настаните на подрачјето на граничниот премин. 

Техничките уреди од ставот 1 на овој член се поставуваат на кровната конструкција на 
граничниот премин и на блиските објекти што се наоѓаат на граничниот премин на начин 
што овозможува покривање на целото подрачје на граничниот премин. 

Покрај техничките уреди од ставот 1 на овој член, на граничните премини се 
поставуваат и користат следниве технички уреди, и тоа: 

- уреди за читање-скенирање на личните биометриски податоци и фотографии на 
лицата, содржани во патните исправи и друг вид на документи, кои се поставуваат во 
кабините за пасошка контрола и/или дежурна просторија на граничниот премин;  

- уреди за автоматско читање на регистарските таблици, кои се поставуваат во близина 
на кабините за пасошка контрола на начин што овозможува ефикасно читање на 
регистарските таблици; 

- електронски уреди за земање на отпечатоци од прсти или од дланка, кои се 
поставуваат во кабините за пасошка контрола и/или дежурната просторија на граничниот 
премин; 

- уреди за откривање на фалсификувани документи (докутест, докубокс и 
видеоспектрални аналајзери), кои се поставуваат во кабините за пасошка контрола и/или 
во објектот на граничниот премин; 

- рачни УВ ламби; 
- рачни лупи; 
- ендоскопи за откривање и контрола на шуплини во моторните возила; 
- СО 2 детектори; 
- уреди за мерење на специфичната густина на материјалите; 
- телескопски огледала; 
- уреди за детекција на радиоактивни или јонизирачки зрачења; 
- уреди за детекција на хемиска и биолошка контаминација; 
- детектори за дрога и експлозиви; 
- уреди за автоматска обработка на податоците и  
- уреди за телекомуникации. 
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Член 3 
На подрачјето на граничниот премин на видно место се поставува предупредување за 

поставените автоматски технички уреди за фотографирање, снимање и видеонадзор. 
Предупредувањето од ставот 1 на овој член е во форма на правоаголна налепница или 

плоча со големина од 30 х 20 сантиметри на која има слика на камера и јасно видлив и 
читлив натпис на македонски јазик  *ПОЛИЦИЈА-ПОДРАЧЈЕТО Е ПОД 
ВИДЕОНАДЗОР*,  како и превод на натписот на англиски јазик. 

Правоаголната налепница или плоча од ставот 2 на овој член се поставува на начин да 
може да биде видлива за сите патници и останати лица и на влез и на излез од 
територијата на Република Македонија. 

      
Член 4 

Долж граничната линија се користат автоматски технички уреди кои го детектираат 
секое движење или илегално преминување на државната граница, и тоа: 

- мобилни или стационарни уреди; 
- двогледи за дневно или ноќно набљудување; 
- термални или обични камери за снимање и фотографирање;  
- геосеизмички или  геофонски сензори и  
- радари за детектирање на движење на копно и вода.  

 
Член 5 

Двогледите за дневно или ноќно набљудување можат да бидат бинокуларни или 
моноокуларни.  

Бинокуларните или моноокуларните двогледи се пасивни или активни –инфрацрвени. 
 

Член 6 
Термалните или обичните камери за снимање и фотографирање можат да бидат рачни, 

поставени на столбови (стационирани) и монтирани на возила (мобилни). 
 

Член 7 
Геосеизмичките или геофонските сензори се уреди кои се закопуваат во земја на 

одредени делови од државната граница, кои претходно се утврдени како можни правци на 
илегално движење. 

Сензорите поставени на начинот од ставот 1 на овој член го откриваат секое движење 
на одредениот дел на државната граница. 

  
Член 8 

Радарите за детектирање на движење на копно и вода можат да бидат стационирани и 
мобилни, односно поставени на возила, хеликоптери и пловни објекти. 

 
Член 9 

Сите материјали добиени од користењето на автоматските технички уреди за 
фотографирање, снимање и видеонадзор се чуваат, користат и обработуваат во согласност 
со прописите за заштита на личните податоци и прописите за класифицирани 
информации. 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
начинот на поставување и користење на техничките уреди и вршење на фотографирање, 
снимање и видео надзор на граничните премини и долж граничната линија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 40/07). 
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Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден  од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 121-86113/1                                                                                      Министер 

6 декември 2011 година                                                                    за внатрешни работи, 
          Скопје                                                                                м–р Гордана Јанкулоска, с.р. 


