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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 10 од Законот за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.114/06), министерот за внатрешни работи донесе  

 
УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН  

И СТРУЧЕН НАДЗОР ВО ПОЛИЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на генерален и стручен надзор  во 

Полицијата. 
 

Член 2 
Генерален надзор е општ надзор кој се врши од страна на Бирото за јавна  безбедност 

врз Централните полициски служби, Регионалните центри за гранични работи и 
Секторите за внатрешни работи . 

Генералниот надзор се врши  еднаш на четири години, од  работна група формирана од 
страна на  директорот на Бирото за јавна безбедност. 

Работната група од став 2 на овој член е составена од  раководител и соодветен број на  
членови на работната група кој е потребен за спроведување на надзорот.  

Раководителот на работната група од став 3 на овој член подготвува оперативен план за 
спроведување на надзорот, кој се одобрува од страна на директорот на Бирото за јавна 
безбедност. 

 
Член 3 

Стручен надзор е надзор кој се врши од страна на организационите единици на Бирото 
за јавна безбедност, на една организациона единица во рамки на Централните полициски 
служби, Регионалните центри за гранични работи и Секторите за внатрешни работи. 

Стручниот надзор се врши еднаш во период од две години. 
Стручниот надзор се врши од најмалку двајца полициски службеници од Бирото за 

јавна безбедност определени од страна на директорот на Бирото за јавна безбедност или 
од него овластено лице. 

 
Член 4 

Содржината на генералниот и стручниот надзор претставува прибирање на информации, 
податоци и известувања, кои непосредно се поврзани со извршување на работите и задачите 
од страна на полициските службеници. 

 
Член 5 

Со генералниот надзор се обезбедува доследно извршување на законските и другите 
прописи кои се во надлежност на Полицијата, подигање на нивото на професионализмот и 
квалитетот во работата на Полицијата, како и почитување на поставените рокови за 
извршување на работите и задачите во Полицијата. 

Со стручниот надзор се обезбедува координираност во извршувањето на оперативните 
цели и задачи од страна на Полицијата, ефективност и ефикасност во работата на 
организационите единици на Полицијата, унифицирање на полициските постапувања 
според единствена методологија и согласно пропишаните стандарди и постапки за работа 
на Полицијата. 
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Член 6 
Спроведувањето на генералниот или стручниот надзор, од страна на работната група за 

вршење на генерален надзор, односно определените полициски службеници за вршење на 
стручен надзор, се врши преку: проверка на конкретни настани, досиеа, извештаи, 
планови и програми, индивидуални поднесоци, непосреден увид во работните и 
оперативните евиденции, интервјуа со определен полициски службеник, како и 
организирање на работни состаноци по одделни области од работата на Полицијата. 

 
Член 7 

Заради изготвување на стручен извештај, кој реално ќе ја одрази конкретната состојба 
што е предмет на надзор, работната група за вршење на генерален надзор, односно 
определените полициски службеници за вршење на стручен надзор потребно е најмалку 
20 % проценти од предвиденото работно време за спроведување на утврдените видови на 
надзор, да го искористат за непосредно набљудување на полициска активност при 
непосредно извршување на полициските работи и задачи или при примената на 
полициските овластувања од страна на полициските службеници. 

 
Член 8 

Работната група за вршење на генерален надзор, односно определените полициски 
службеници за вршење на стручен надзор може да: 

- бараат податоци и информации за сите видови документи и евиденции кои се водат во 
конкретната организациона единица во Полицијата, 

- разгледуваат  документи, досиеја и евиденции, како и информации и податоци кои 
преку својата работа ги создава организационата единица или се доставени од страна на 
друга организациона единица во Полицијата, 

- врши интервјуа со полициските службеници, 
- бидат непосредно присутни при вршењето на полициските работи или при примената 

на полициските овластувања, 
- влегуваат во објекти и простории кои ги користи Полицијата за нивно редовно 

работење, 
- бараат информации и податоци за техничката опременост на конкретна организациона 

единица во Полицијата, за распоредувањето и чувањето на материјално техничките 
средства и опрема, 

- ја утврдува фактичката состојба, а по потреба може да побара стручна помош од 
други организациони единици и 

- бара писмено појаснување од полициските службеници  за конкретна ситуација што е 
предмет на надзор. 

 
Член 9 

За време на спроведувањето на генералниот или стручниот надзор конкретната 
организациона единица на Полицијата, врз која се врши надзорот треба да обезбеди 
соодветна поддршка, која ќе биде побарана од страна на работната група за вршење на 
генерален надзор, односно определените полициски службеници за вршење на стручен 
надзор, со цел да се овозможи непречено извршување на задачите предвидени за 
спроведување на надзорот. 
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Член 10 
Работната група за вршење на генерален надзор, односно определените полициски 

службеници овластени за вршење на стручен надзор треба да: 
- го извршуваат надзорот, професионално, чесно и љубезно и со незначително 

нарушување на редовните работи и задачи на конкретната организациона единица на 
Полицијата врз која се врши надзорот како и на работата на полициските службеници, 

- комуницираат со полициските служебници  на јасен, разбирлив и недвосмислен 
начин, 

- известуваат објективно и 
- постапуваат согласно прописите за заштита на личните податоци и прпописите за 

класифицирани информации. 
 

Член 11 
За спроведениот генерален надзор, од страна на раководителот на работната група се 

поднесува писмен  извештај до министерот за внатрешни работи, директорот на Бирото за 
јавна безбедност и надлежните организациони единици во Полицијата во рок од 10 дена 
по извршениот надзор. 

За спроведениот стручен надзор од страна на определените полициски службеници за 
вршење на надзорот се поднесува писмен извештај до директорот на Бирото за јавна 
безбедност и надлежните организациони единици во Полицијата  во рок од  пет дена по 
извршениот надзор. 

Во писмениот извештај од ставовите 1 и 2 на овој член може да бидат констатирани 
одредени неправилности и недостатоци во работата на Полицијата, како и да бидат 
предложени мерки за нивно отстранување и подобрување на квалитетот на работата. 

 
Член 12 

Повторен генерален или стручен  надзор  се спроведува по барање на директорот на 
Бирото за јавна безбедност, по истекот на крајните рокови определени за отстранување на 
претходно констатираните неправилности и недостатоци во работата на организационите 
единици на Полицијата,  како и заради проверка дали истите се отстранети и дали 
предложените мерки од страна на работната група односно полициски службеници кои го 
вршеле надзорот се спроведени. 

 
Член 13 

Вонреден генерален или стручен надзор се спроведува по барање на министерот за 
внатрешни работи, ако се утврди дека претходно извршениот надзор е спроведен спротивно 
на одредбите на ова упатство и прописите за Полицијата и на утврдените методи и 
пропишаните стандарди  и постапки за работата на Полицијата. 

Вонредниот генерален или стручен надзор од став 1 на овој член го врши  работна 
група односно полициски службеници кои не учествувале во претходно спроведениот 
надзор. 

 
Член 14 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година. 

  
    Бр.13.1-22732-2                                            Министер 
29 март 2007 година                                                                         за внатрешни работи, 

    Скопје                                                                                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 


