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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 и 145/12), министерот за внатрешни работи 
донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА 

ПОЛИЦИЈАТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евиденциите на 

Полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на Полицијата. 

Член 2
Евиденцијата за лица на кои по која било основа им е ограничена слободата на 

движење може 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.

Член 3
(1) Во евиденцијата за повикани лица содржани се податоците од ставот (5) на овој 

член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според   Образец број 1 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број /Дневни настани број“ се запишува редниот број на уписот и 
редниот број  од Евиденцијата за дневни настани каде што е евидентирано повикувањето; 
во рубриката 2 „Датум на уписот и час кога лицето се јавило на поканата“ се запишува 
денот, месецот и годината кога е извршен уписот и часот кога повиканото лице се јавило 
на поканата; во рубриката 3 „Број и датум на покана“ се запишува евидентниот број на 
поканата и ден месец и година кога е изготвена поканата; во рубриката 4 „Презиме и име 
и единствен матичен број на повикано лице“ се запишува презимето и името  местото на 
раѓање, живеалиштето или престојувалиште и единствениот матичен број на повиканото 
лице; во рубриката 5 “Причина за повикување“ се запишуваат причините за повикување 
(собирање на потребни известувања за сторено кривично дело, за сторен прекршок и 
друго); во рубриката 6„Поука за права (да/не) и час“ се запишува дали повиканото лице е 
поучено за неговите права, часот кога е поучено и евиденцискиот број на службениот акт 
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со кој повиканото лице е поучено за неговите права; во рубриката 7 „ Презиме, име и 
организациска единица на полициски службеник кој го водел разговорот“ се запишува 
презимето и името на полицискиот службеник кој го водел разговорот и називот на 
организационата единица во која е вработен полицискиот службеник кој го водел 
разговорот; во рубриката 8 „Датум и час кога е завршен разговорот“ се запишува денот, 
месецот, годината и часот кога е завршен разговорот со повиканото лице и во рубриката 9 
„Забелешка“ се запишуваат другите податоци кои се важни за повиканото лице, 
повикувањето, полицискиот службеник и слично, кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.                   

 
Член 4

(1) Во евиденцијата за приведени лица содржани се податоците од ставoвите (5) и (6) на 
овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 2 и 
содржи вкупно 17 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „ Реден број/ Дневни настани број“ се запишува редниот број на 
уписот и редниот број од Евиденцијата за дневни настани; во рубриката 2 „Датум кога е 
извршен уписот“ се запишува денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во 
рубриката 3 „Презиме и име, живеалиште и единствен матичен број на приведеното лице“ 
се запишува презимето и името, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште или 
престојувалиште, единствениот матичен број на приведеното лице; во рубриката 4 
“Презиме, име и организациска единица на полицискиот службеник кој го извршил 
приведувањето“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој го 
извршил приведувањето и називот на организационата единица во која е вработен 
полицискиот службеник кој го извршил приведувањето; во рубриката 5 „Причини за 
приведување“ се запишува законскиот основ и причините за приведувањето на лицето 
(врз основа на судска наредба, затечен при извршување на прекршок и друго); во 
рубриката 6 „Датум и час на приведување“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
кога е извршено приведувањето; во рубриката 7 “Поука за права (да/не) и час“ се 
запишува дали повиканото лице е поучено за неговите права, часот кога е поучено и 
евиденцискиот број од службениот акт со кој лицето е поучено за неговите права и во 
рубриката 8 „Известено друго лице (да/не), презиме и име на лицето кое е известено и 
датум и час кога е извршено известувањето“ се запишува дали за приведувањето е 
известено друго лице, презимето и името на лицето кое е извесено за приведувањето, 
адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето и телефонскиот број на 
известеното лице и денот, месецот, годината и часот кога е извршено известувањето.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 9„Бара адвокат/бранител (да/не), презиме и име на 
адвокатот/бранителот, датум и час на пристигнување“ запишува дали приведеното лице 
бара адвокат, односно бранител, презиме и име на адвокатот, односно бранителот, денот, 
месецот, годината и часот на пристигнување на адвокатот, односно бранителот во 
полициската станица; во рубриката 10 „Адвокатот/бранителот бил присутен за време на 
разговорот (да/не), датум и час (од кога до кога) бил присутен“ се запишува дали 
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адвокатот, односно бранителот бил присутен за време на разговорот со приведеното лице, 
денот, месецот, годината и часот од кога до кога бил присутен адвокатот, односно 
бранителот за време на разговорот со приведеното лице; во рубриката 11 “Укажана 
лекарска помош (да/не), презимето и името на лекарот“ се запишува дали на приведеното 
лице е укажана лекарска помош и презимето и името на лекарот кој укажал лекарската 
помош; во рубриката 12 „Датум и час на прегледот и констатирана состојба“ се запишува 
денот, месецот, годината и часот на извршениот лекарски преглед и констатираната 
здравствена состојба на приведеното лице; во рубриката 13 „Лицето е задржано (да/не) час 
на задржување (од-) и реден број од Евиденцијата за лица лишани од слобода и задржани 
лица“ се запишува дали приведеното лице е задржано во полициска станица, часот од кога 
започнало задржувањето и редниот број од Евиденцијата за лица лишени од слобода и 
задржани лица; рубриката 14 „Датум и час кога лицето е ослободено“ се запишува денот, 
месецот, годината и часот кога приведеното лице е ослободено; во рубриката 15 „Лицето е 
спроведено (да/не)“ се запишува дали приведеното лице е спроведено; во рубриката 16 
„Датум и  време (од-до) на спроведување, до каде е спроведено“ се запишува денот, 
месецот, годината и време на траење на спроводот (час од кога –до кога)   и назив на 
органот до каде приведеното лице е спроведено и во рубрката 17 „Забелешка“ се 
запишуваат другите податоци кои се важни за приведеното лице, приведувањето, 
полицискиот службеник и слично, кои не можат да се запишат во другите рубрики на 
образецот. 

Член 5
(1) Во евиденцијата за лишени од слобода и задржани лица содржани се податоците од 

ставoвите (5) и (6) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 3 и 
содржи вкупно 17 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број/ Дневни настани број“ се запишува редниот број на 
уписот и редниот број од Евиденцијата за дневни настани; во рубриката 2 „Датум кога е 
извршен уписот“ се запишува денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во 
рубриката 3 „Лицето е приведено/лишено од слобода“ се запишува дали лицето е 
приведено или лишено од слобода; во рубриката 4 „Презиме и име, живеалиште и 
единствен матичен број (на приведеното, лишено од слобода и задржано лице)“ се 
запишува презиме и име, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето 
или престојувалиштето, единствениот матичен број на приведеното лице, лишеното од 
слобода, односно задржаното лице; во рубриката 5 „Презиме, име и организациска 
единица на полицискиот службеник кој го извршил приведувањето/лишувањето од 
слобода“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник односно 
полициските службеници кои го извршиле приведувањето или лишувањето од слобода и 
називот на организациската единица во која се вработени полициските службеници кои го 
извршиле приведувањето или лишувањето од слобода; во рубриката 6 „Причини за 
приведување/лишување од слобода“ се запишува законскиот основ и причините за 
приведувањето или лишувањето од слобода (врз основа на судска наредба, затечен при 
извршување на сторено кривично дело или прекршок и друго); во рубриката 7 „Датум и 
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час на приведување/лишување од слобода“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
кога лицето било приведено или лишено од слобода; во рубриката 8 „Лицето е задржано 
(да/не) датум и час на задржување (од-)“ се запишува дали лицето е задржано во 
полициска станица, денот, месецот, годината и часот кога отпочнало задржувањето.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 9 „Презиме, име и организациона единица на полицискиот 
службеник кој го одобрил задржувањето“ се запишува презиме и име на полицискиот 
службеник кој го одобрил задржувањето и називот на организационата единица во која е 
вработен полицискиот службеник кој го одобрил задржувањето; во рубриката 10 „Поука 
за права (да/не) и час“ се запишува дали приведеното лице, лишеното од слобода, односно 
задржаното лице е поучено за неговите права, часот кога е поучено и евиденцискиот број 
од службениот акт со кој лицето е поучено за своите права; во рубриката 11 „Известено 
друго лице (да/не), презиме и име на лицето кое е известено и датум и час кога е извршено 
известувањето“  се запишува дали за извршеното приведување, лишување од слобода, 
односно задржување е известено друго лице, презиме и име на лицето кое е известено, 
адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето и телефонскиот број на 
известеното лице и денот, месецот, годината и часот кога е извршено известувањето; во 
рубриката 12 „Побара адвокат/бранител (да/не), презиме и име на адвокатот/бранителот, 
датум и час на пристигнување“ се запишува дали приведеното лице, лишеното од слобода, 
односно задржаното лице побарало адвокат, односно бранител, презимето и името на 
адвокатот, односно бранителот, денот, месецот, годината и часот на пристигнување на 
адвокатот, односно бранителот во полициската станица; во рубриката 13 
„Адвокат/бранител бил присутен за време на разговорот (да/не), датум и час (од кога до 
кога) бил присутен“ се запишува дали адвокатот, односно бранителот бил присутен за 
време на разговорот со приведеното лице, лишеното од слобода, односно задржаното 
лице, денот, месецот, годината и часот од кога до кога бил присутен адвокатот, односно 
бранителот за време на разговорот; во рубриката 14 „На лицето му е потребна лекарска 
помош (да/не), презиме и име на лекарот датум и час на прегледот и констатирана 
состојба“ се запишува дали на лицето му е потребна лекарска помош, презимето и името 
на лекарот кој ја укажал лекарската помош, денот, месецот, годината и часот на 
извршениот лекарски преглед и констатираната здравствена состојба на приведеното 
лице, лишеното од слобода, односно задржаното лице; во рубриката 15 „Датум и час кога 
лицето е ослободено“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога приведеното 
лице, лишеното од слобода, односно задржаното лице е ослободено; во рубриката 16 
„Лицето е спроведено (да/не) датум и време (од-до) на спроведување, до каде е 
спроведено“ се запишува дали приведеното лице, лишеното од слобода, односно 
задржаното лице е спроведено (да/не), денот, месецот, годината и време на траење на 
спроводот (час од кога-до кога) и назив на органот до каде што е спроведено лицето и во 
рубриката 17 „Забелешка“ се запишуваат другите податоци кои се важни за приведеното 
лице, лишеното од слобода, односно задржаното лице, приведувањето, лишувањето од 
слобода или задржувањето, полицискиот службеник и слично, кои не можат да се запишат 
во другите рубрики на образецот. 

Член 6
(1) Во евиденцијата за издадени покани за повикани лица се податоците од ставот (5) на 

овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   
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(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 4 и 
содржи вкупно 11 рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум и 
час на испраќање на поканата“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога е 
испратена поканата; во рубриката 3 „ Презиме, име и живеалиште на лицето кое се 
повикува“ се запишува презимето и името, денот, месецот и годината на раѓање, 
живеалиштето или престојувалиштето на повиканото лице; во рубриката 4 „Назив на 
организационата единица која го повикува лицето“ се запишува називот на 
организационата единица која го повикува лицето; во рубриката 5 „ Презиме и име на 
полицискиот службеник кој го повикува лицето“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој го повикува лицето; во рубриката 6 „Датум и час на 
повикување“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога лицето треба да се јави на 
поканата; во рубриката 7 „Причина за повикување“ се запишуваат причините за 
повикувањето на лицето (давање на известување за сторено кривично дело, за сторен 
прекршок и друго); во рубриката 8 „Назив на организационата единица каде се повикува 
лицето“ се запишува називот на организационата единица каде што се повикува лицето; 
во рубриката 9 „ Презиме, име и организациона единица на полицискиот службеник кој ја 
врачил поканата“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој ја врачил 
поканата и називот на организационата единица во која е вработен полицискиот 
службеник кој ја врачил поканата; во рубриката 10 „Датум и час на врачување на 
поканата“ се запишува денот, месецот, годината и часот на врачувањето на поканата на 
повиканото лице и во рубриката 11 „Забелешка“ се запишуваат другите податоци кои се 
важни за доставувањето на поканата, податоци за лицето на кое му се доставува поканата, 
полицискиот службеник и слично, кои не можат да се запишат во другите рубрики на 
образецот.                   

 
Член 7

(1) Во евиденцијата за издадени покани за сообраќајни прекршоци содржани се 
податоците од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 5 и 
содржи вкупно 11 рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум и 
час на доставување“ се запишува денот, месецот, годината и часот на доставување на 
поканата; во рубриката 3 „Место на сторување на прекршокот“ се запишува местото каде 
е сторен прекршокот; во рубриката 4 „ Презиме, име, датум на раѓање,  живеалиште, 
односно престојувалиште на лицето“ се запишува презимето и името, денот, месецот и 
годината на раѓање и живеалиштето или престојувалиштето на лицето кое се повикува; во 
рубриката 5 „Назив на организациона единица која го повикува лицето“ се запишува 
називот на организационата единица која го повикува лицето; во рубриката 6 „Назив на 
организациона единица каде се повикува лицето“ се запишува називот на организационата 
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единица каде се повикува лицето; во рубриката 7 „Датум и час на повикување“ се 
запишува денот, месецот, годината и часот кога лицето треба да се јави на поканата; во 
рубриката 8 „Причина за повикување“ се запишуваат причините за повикувањето на 
лицето (сторен прекршок); во рубриката 9 „ Презиме и име на полицискиот службеник кој 
ја доставил поканата“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој ја 
доставил поканата; во рубриката 10 „Лицето се јавило (да/не)“ се запишува дали лицето се 
јавило или не се јавило на поканата со да/не и во рубриката 11 „Забелешка“ се запишуваат 
другите податоци кои се важни за доставувањето на поканата, податоци за лицето на кое 
му се доставува поканата, податоци за полицискиот службеник и слично, кои не може да 
се запишат во другите рубрики од образецот.  

Член 8
(1) Во евиденција за лица за кои постојат основи за сомневање дека се сторители на 

кривични дела или прекршоци содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 6 и 
содржи вкупно осум рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум кога 
е извршен уписот и вид на поднесок“ се запишува денот, месецот и годината кога е 
извршен уписот и видот на поднесокот (оперативен извештај, службена белешка за 
собирање на информации од граѓаните и друго); во рубриката 3 „Предмет, презиме и име 
на лицето/лицата за кои постојат основи на сомневање дека се сторители на кривични дела 
и прекршоци и кратка содржина на поднесокот“ се запишува предмет на изготвениот 
поднесок (основот на сомнение за сторител/и на извршена тешка кражба, разбојништво, 
физички напад и друго), презимето, името, ден,  месец, година и местото на раѓање, 
живеалиштето и престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето или лицата за 
кои постојат основи на сомневање дека се сторители на кривични дела или прекршоци, 
презимето и името, надимакот, прекарот, денот и местото на раѓање, живеалиштето, 
престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето или лицата кои ги дале 
податоците за сторителот или сторителите и во кое својство се наоѓаат со сторителот или 
сторителите на кривичното дело или прекршокот (оштетен, засегнат), проценка на изворот 
(А-доверлив во сите случаи, Б-доверлив во  повеќе наврати, В-понекогаш доверлив, Г- 
недоверлив во повеќе наврати и Д-не може да се процени), кратка содржина и проценка на 
поднесокот; (1-веродостоен без сомнение, 2-лично познат на изворот, 3-не е лично познат 
на изворот, но е потврден, 4-не може да биде потврден, 5-постои сомневање дека е 
погрешен); во рубриката 4 „ Презиме и име и организациска единица на полицискиот 
службеник кој го изготвил поднесокот“ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник која го изготвил поднесокот и називот на организациската единица во која 
полицискиот службеник работи; во рубриката 5 “Организациска единица на 
Министерството за внатрешни работи или друг орган на кој е отстапен поднесокот за 
понатамошно постапување“ се запишува називот на  организациска единица на 
Министерството за внатрешни работи или називот на другиот орган на кој е отстапен 
поднесокот за понатамошно постапување; во рубриката 6 „ Презиме и име на полицискиот 
службеник кој е задолжен за постапување по поднесокот“ се запишува презимето и името 
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на полицискиот службеник кој е задолжен за постапување по поднесокот; во рубриката 7 
„Понатамошен начин на постапување по поднесокот и видот на актот кој се изготвува по 
поднесокот“ се запишува понатамошниот начин на постапување по поднесокот (запирање 
на понатамошната работа, вршење на дополнителни проверки по поднесокот, отворена 
оперативна обработка и друго), видот и евиденцискиот број на актот кој се изготвува по 
завршување на работата по поднесокот (кривична пријава, посебен извештај, барање за 
поведување на прекршочна постапка и друго) и во рубриката 8 „Забелешка“ се 
запишуваат другите податоци кои се важни за лицето или лицата за кои постојат основи за 
сомневање дека се сторители на кривични дела или прекршоци, полицискиот службеник, 
преземените мерки и слично, кои не можат да се запишат во другите рубрики на 
образецот.

Член 9
(1) Во евиденција за службени белешки во врска со вршењето на полициски работи 

содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 7 и 
содржи вкупно осум  рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум кога 
е извршен уписот“ се запишува денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во 
рубриката 3 „Предмет и кратка содржина на службената белешка“ се запишува предметот 
(предупредено лице, обавен разговор со повикано лице и така натаму), кратка содржина 
на службената белешка, презимето и името, прекарот, надимакот, денот, месецот и 
годината и местото на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и единствениот 
матичен број на лицето, односно лицата кои се опфатени со службената белешка; во 
рубриката 4 „ Презиме и име на полицискиот службеник кој ја изготвил службената 
белешка“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој ја изготвил 
службената белешка; во рубриката 5 „ Презиме и име на полицискиот службеник кој е 
задолжен за работа по службената белешка“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој е задолжен за постапување по службената белешка (доколку 
нема потреба за понатамошно постапување се запишува во помошно досие, а/а и друго); 
во рубриката 6 „Организациска единица на Министерството за внатрешни работи или 
друг орган на кој е одстапена службената белешка за понатамошно постапување“ се 
запишува организациската единица во Министерството за внатрешни работи или друг 
орган на кој е одстапена службената белешка за понатамошно постапување по истата; во 
рубриката 7 „Понатамошен начин на постапување по службената белешка и вид на акт кој 
се поднесува по истата“ се запишува понатамошниот начин на постапување по 
службената белешка и видот на актот со евиденцискиот број кој ќе се изготвува по 
завршувањето на работата по службената белешка (одлагање во помошно досие за 
кривично дело или прекршок, изготвен посебен извештај и друго) и во рубриката 8 
„Забелешка“ се запишуваат другите податоци за содржината на службената белешка, 
полицискиот службеник и преземените мерки кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.          
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Член 10
Евиденцијата за поднесени кривични пријави против познат и непознат сторител, 

пријавени сторители и оштетени од кривичните дела што се гонат по службена должност 
може да се води како:    

- eвиденцијата за поднесени кривични пријави против познат и непознат сторител, 
пријавени сторители и оштетени од кривичните дела што се гонат по службена должност;

- 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 oсновно јавно 

обвинителство,
- евиденција за посебни извештаи доставени до oсновно 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.

Член 11
(1) Во евиденцијата за поднесени кривични пријави против познат и непознат сторител, 

пријавени сторители и оштетени од кривичните дела што се гонат по службена должност 
содржани се податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 8 и 
содржи вкупно 18 рубрики, од кои рубриките 3 и 4 формираат посебен дел „Пријави“, 
рубриките 6 и 7 формираат посебен дел „Пријавени лица“, а рубриките 11, 12, 13, 14 и 15 
формираат посебен дел „Постапка по пријавата“ 

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од кривичниот 
уписник; во рубриката 2 „Деловоден број“ се запишува деловодниот број; во рубриката 3 
„Подносител на пријавата“ се запишува презимето и името на подносителот на пријавата 
и на кое станично подрачје припаѓа; во рубриката 4 „Датум на пријавување“ се запишува 
датумот на пријавување, односно датумот на доставување на кривичната пријава; во 
рубриката 5 „Физичко лице (презиме, име, датум и место на раѓање, адреса, државјанство, 
национална припадност, занимање, вид на повреда или материјална штета) и правно лице 
(назив, дејност, седиште, единствен матичен број на субјектот, материјална штета)“ се 
запишуваат податоците за оштетената страна (за физичко лице се запишуваат презиме и 
име, датумот и местото на раѓање, полот, адресата, државјанството, националната 
припадност, занимањето, видот на повредата или материјалната штета, а за правно лице се 
запишуваат називот, дејноста, седиштето, единствениот матичен број на субјектот и 
материјалната штета); во рубриката 6 „Презиме и име, прекар или лажно име, датум 
иместо на раѓање, единствен матичен број или број на патна исправа ако е странски 
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државјанин, пол“ се запишуваат презимето и името на кривично пријавеното лице, 
прекарот или лажното име, датумот и местото на раѓање, единствен матичен број или 
бројот на патната исправа ако кривично пријавеното лице е странски државјанин и полот 
и во рубриката 7 „Име на татко, име на мајка, адреса на живеалиштето или 
престојувалиштето“ се запишуваат името на таткото и името на мајката на кривично 
пријавеното лице и адресата на живеалиштето или престојувалиштето. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 8 „Национална припадност, државјанство, образование, 
занимање“ се запишуваат националната припадност, државјанството, образованието и 
занимањето на кривично пријавеното лице; во рубриката 9 „Законска квалификација на 
кривичното дело и криминалистички назив“ се запишува законската квалификација на 
кривичното дело согласно посебен закон и криминалистичкиот назив на делото; во 
рубриката 10 „Датум, време и место на извршување на кривичното дело“ се запишуваат 
податоци за датумот, времето и местото на извршување на делото (датумот, времето на 
извршување на делото, станичното подрачје каде е извршено делото, улицата и бројот, 
населеното место и слично, дали е извршено во куќа, стан или друг вид приватна 
сопственост, државни установи, јавни претпријатија и слично); во рубриката 11 „Назив на 
oсновното јавно обвинителство каде е доставена пријавата“ се запишува називот на 
oсновното јавно обвинителство каде е доставена кривичната пријава; во рубриката 12 
„Датум на испраќање на пријавата“ се запишува датумот на испраќање на кривичната 
пријава до oсновното јавно обвинителство; во рубриката 13 „Законски основ по кој е 
отфрлена пријавата“ се запишува законскиот основ за отфрлање на кривичната пријава; во 
рубриката 14 „Барање за прибирање претходни известувања од oсновното јавно 
обвинителство“ се запишуваат податоци за барањата за прибирање на претходни 
известувања доставени од oсновното јавно обвинителство и траењето на истите, дали е 
добиено барање и периодот во кој биле прибирани бараните известувања; во рубриката 15 
„Датум на откривање на непознат сторител“ се запишува датумот на откривање на 
непознатиот сторител; во рубриката 16 „Лишување од слобода“ се запишуваат податоци 
за лишувањето од слобода (дали лицето е приведено или задржано во полициска станица 
согласно одредбите од посебен закон); во рубриката 17 „Определена мерка притвор и 
траење на истата“ се запишува определената мерка притвор, одредбата од посебен закон 
по која е определен притворот и времетраењето на притворот и во рубриката 18 
„Забелешка“ се запишува дали лицето е опфатено со криминалистичка обработка, дали 
пријавата е по брза или редовна постапка и други поважни податоци. 

Член 12
(1) Во евиденцијата на сторители на кривични дела содржани се податоците од 

ставoвите (5) и (6) на овој член. 
 (2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката. 
(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 

297 милиметри (А 4 формат).
(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 9 и 

содржи вкупно 12 рубрики.
(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 

податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од кривичниот уписник; во рубриката 3 
„Број на записник од извршен увид или примена кривична пријава“ се запишува бројот на 
записникот од извршениот увид или примената кривична пријава; во рубриката 4 
„Податоци за сторителот (презиме и име и датум на раѓање)“ се запишуваат податоците за 
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сторителот на кривичното дело (името и презимето и датумот на раѓање); во рубриката 5 
„Законска квалификација на кривичното дело“ се запишува законската квалификација на 
кривичното дело согласно посебен закон и во рубриката 6 „Датум и време на извршување“ 
се запишуваат датумот и времето на извршувањето на кривичното дело.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Место на извршување“ се запишува местото на извршување на 
кривичното дело (станичното подрачје каде е извршено делото, улицата и бројот, 
населеното место, поблиската околина и слично); во рубриката 8 „Објект на напад“ се 
запишува објектот на нападот (дали кривичното дело е извршено во продавница, куќа, 
стан или друг вид на приватна сопственост, државни установи и јавни претпријатија и 
слично); во рубриката 9 „Начин на извршување“ се запишува начинот на извршување на 
кривичното дело (дали е извршено со употреба на сила, закана, ладно или огнено оружје и 
слично); во рубриката 10 „Последици од кривичното дело“ се запишуваат последиците од 
кривичното дело (презимето и името на лицата и видот на последицата – лишени од 
живот, загинати, повредени лица и видот на повредата); во рубриката 11 „Материјална 
штета“ се запишува причинетата материјална штета и во рубриката 12 „Подносител на 
пријавата“ се запишуваат податоците за подносителот на пријавата (името и презимето и 
од кое станично подрачје е). 

Член 13
(1) Во евиденцијата на оштетени лица по видови на кривични дела содржани се 

податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката. 
(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 

297 милиметри (А 4 формат).
(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 10 и 

содржи вкупно десет рубрики.
(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 

податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од кривичниот уписник; во рубриката 3 
„Број на записник од извршен увид или примена кривична пријава“ се запишува бројот на 
записникот од извршениот увид или примената кривична пријава; во рубриката 4 
„Податоци за оштетениот (презиме и име и датум на раѓање)“ се запишуваат податоците 
за оштетениот (името и презимето и датумот на раѓање); во рубриката 5 „Законска 
квалификација на кривичното дело“ се запишува законската квалификација на кривичното 
дело согласно посебен закон и во рубриката 6 „Датум и место на извршување“ се 
запишуваат датумот и местото на извршувањето на кривичното дело.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Податоци за сторител (презиме и име и датум на раѓање)“ се 
запишуваат податоци за сторителот на кривичното дело (името и презимето и датумот на 
раѓање); во рубриката 8 „Последици од кривичното дело“ се запишуваат последиците од 
кривичното дело (загинати или повредени лица); во рубриката 9 „Материјална штета“ се 
запишува причинетата материјална штета и во рубриката 10 „Подносител на пријавата“ се 
запишуваат податоците за подносителот на пријавата (презимето и името и од кое 
станично подрачје е).

Член 14
(1) Во евиденцијата за поднесени кривични пријави против правни лица содржани се 

податоците од ставот (5) на овој член. 
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(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 11 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Број од 
кривичен уписник“ се запишува бројот од кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број на 
записникот од извршениот увид или примена кривична пријава“ се запишува бројот на 
записникот од извршениот увид или примената кривична пријава; во рубриката 4 
„Податоци за правното лице (назив, дејност, седиште, единствениот матичен број на 
субјектот)“ се запишува називот на правното лице, дејноста, седиштето и единствениот 
матичен број на субјектот; во рубриката 5 „Податоци за одговорното лице (презиме и име, 
прекар, датум и место на раѓање, единствениот матичен број, пол, име на татко, име на 
мајка, адреса на живеење, национална припадност, државјанство, образование, занимање)“ 
се запишуваат податоци за одговорното лице од кривичната пријава (презимето и името, 
прекарот, датумот и местото на раѓање, единствениот матичен број на одговорното лице, 
полот, името на таткото, името на мајката, адресата на живеење или престојување, 
националната припадност, државјанството, образованието, занимањето); во рубриката 6 
„Законска квалификација на кривичното дело“ се запишува законската квалификација на 
кривичното дело согласно посебен закон; во рубриката 7 „Време на извршување“ се 
запишува времето на извршување на кривичното дело (датумот или временскиот период 
на вршење на делото, од-до); во рубриката 8 „Место на извршување“ се запишува местото 
на извршување на кривичното дело (станичното подрачје каде е извршено делото, 
поблиска околина како што се: улица и број, населено место и слично, дали е извршено во 
куќа, стан или друг вид на сопственост); во рубриката 9 „Материјална штета“ се запишува 
причинетата материјална штета и во рубриката 10 „Подносител на пријавата“ се запишува 
презимето и името на подносителот на пријавата и на кое станично подрачје припаѓа.

Член 15
(1) Во евиденцијата на барања за собирање потребни известувања доставени од 

основно јавно обвинителство содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 12 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Деловоден 
број“ се запишува деловодниот број; во рубриката 3 „Број на барањето и од кое основно 
јавно обвинителство е добиено“ се запишува бројот на барањето и од кое основно јавно 
обвинителство е добиено; во рубриката 4 „Датум на прием“ се запишува денот, месецот и 
годината на прием на барањето; во рубриката 5 „Краток опис на барањето“ се запишува 
описот на барањето (дали барањето се однесува на дополнение на претходно поднесена 
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пријава, кривично дело откриено од основното јавно обвинителство, дополнување за 
сторител и друго); во рубриката 6 „Задолжен работник“ се запишува името и презимето на 
задолжениот работник; во рубриката 7 „Датум на одговор“ се запишува денот, месоцот и 
годината на одговорот; во рубриката 8 „Датум на ургенција“ се запишува денот, месецот и 
годината на ургенцијата и во рубриката 9 „Каде е одложено барањето“ се запишува каде е 
одложено барањето (дали е во лично досие, збирно досие, во криминалистичка обработка, 
посебна папка и слично).  

Член 16
(1) Во евиденцијата на посебни извештаи доставени до основно јавно обвинителство 

содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 13 и 
содржи вкупно шест рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум на 
изготвување“ се запишува датумот на изготвување на посебниот извештај; во рубриката 3 
„Датум на испраќање до основното јавно обвинителство“ се запишува датумот на 
испраќање на посебниот извештај до основното јавно обвинителство; во рубриката 4 
„Опис на посебниот извештај“ се запишува описот на посебниот извештај (дали 
извештајот се однесува на дополнение на претходно поднесена пријава, кривично дело 
откриено од основното јавно обвинителство, дополнување за сторителот и друго); во 
рубриката 5 „Подносител“ се запишува името и презимето на подносителот и станичното 
подрачје и во рубриката 6 „Каде е одложен посебниот извештај“ се запишува каде се 
одложува посебниот извештај (дали е во лично досие, збирно досие, во криминалистичка 
обработка, посебна папка и слично).  

Член 17
(1) Во евиденцијата за пријавени случаи на семејно насилство содржани се податоците 

од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 14 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Број од 
кривичен уписник“ се запишува бројот од кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број од 
записникот од извршен увид или примена кривична пријава“ се запишува бројот на 
записникот од извршениот увид или примената кривична пријава; во рубриката 4 
„Законска квалификација на кривичното дело и криминалистички назив“ се запишува 
законската квалификација на кривичното дело и криминалистичкиот назив на делото; во 
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рубриката 5 „Датум, место и начин на извршување на кривичното дело“ се запишува 
описот на кривичното дело, односно денот, месецот, годината, местото и начинот на 
извршување на кривичното дело, употребените средства и околности под кои сторителот 
го извршил кривичното дело (дали сторителот бил под дејство на алкохол, дрога или во 
состојба на психичко растројство); во рубриката 6 „Лични податоци на сторителот 
(презиме и име, прекар или лажно име, датум и место на раѓање, единствен матичен број, 
пол, име на татко, име на мајка, адреса на живеалиштето или престојувалиштето, 
национална припадност, државјанство, образование, занимање)“ се запишуваат личните 
податоци на сторителот на кривичното дело (името и презимето, прекарот или лажното 
име, датумот и местото на раѓање, единствениот матичен број на сторителот или бројот на 
патната исправа доколку сторителот е странски државјанин, полот, името на татко, името 
на мајка, адресата на живеалиште или престојувалиште, националната припадност, 
државјанството, образованието, занимањето); во рубриката 7 „Лични податоци на жртвата 
(презиме и име, датум и место на раѓање, единствен матичен број, пол, име на татко, име 
на мајка, адреса на живеалиште или престојувалиште, национална припадност, 
државјанство, образование, занимање)“ се запишуваат личните податоци на жртвата 
(името и презимето, датумот и местото на раѓање, единствениот матичен број на жртвата 
или бројот на патната исправа доколку жртвата е странски државјанин, полот, името на 
татко, името на мајка, адресата на живеалиште или престојувалиште, националната 
припадност, државјанството, образованието, занимањето); во рубриката 8 „Роднинска 
врска“ се запишува роднинската врска помеѓу сторителот на кривичното дело и жртвата и 
во рубриката 9 „Последици од пријавениот случај (загинати или повредени лица)“ се 
запишуваат последиците од кривичното дело, доколку жртвите при семејното насилство 
загинале или биле повредени.  

Член 18
(1) Во евиденцијата за предизвикани пожари и експлозии содржани се податоците од 

ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 15 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Број од 
кривичен уписник“ се запишува бројот од кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број на 
записникот од извршен увид или примена пријава“ се запишува бројот на записникот од 
извршениот увид или примената пријава; во рубриката 4 „Законска квалификација на 
кривичното дело и криминалистички назив“ се запишува законската квалификација на 
кривичното дело и криминалистичкиот назив на делото; во рубриката 5 „Опис на настанот 
(време, место и начин на извршување, предизвикана материјална штета и последици)“ се 
запишува описот на настанот (времето, местото и начинот на извршување, предизвиканата 
материјална штета и последиците); во рубриката 6 „Лични податоци на сторителот 
(презиме и име, прекар или лажно име, датум и место на раѓање, единствен матичен број, 
пол, име на татко, име на мајка, адреса на живеење или престојување, национална 
припадност, државјанство, образование, занимање)“ се запишуваат личните податоци на 
сторителот на кривичното дело (презимето и името, прекарот или лажното име, датумот и 
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местото на раѓање, единствениот матичен број на сторителот или бројот на патната 
исправа доколку сторителот е странски државјанин, полот, името на татко, името на мајка, 
адресата на живеалиште или престојувалиште, националната припадност, државјанството, 
образованието, занимањето); во рубриката 7 „Лични податоци на оштетениот – физичко 
или правно лице (презиме и име, единствен матичен број, адреса на живеење или 
престојување, национална припадност, државјанство, занимање, назив и седиште на 
фирмата, единствен матичен број на субјектот)“ се запишуваат личните податоци за 
оштетениот – физичко или правно лице (презимето и името, датумот и местото на раѓање, 
единствениот матичен број на оштетениот или бројот на патната исправа доколку 
оштетениот е странски државјанин, полот, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето, националната припадност, државјанството, занимањето, називот и 
седиштето на правното лице, единствениот матичен број на субјектот); во рубриката 8 
„Мерки одредени од истражен судија“ се запишуваат мерките одредени од истражен 
судија и во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат податоци доколку сторителот се 
јавува како повторен сторител на ваков вид на кривични дела.

Член 19
(1) Во евиденцијата за начин на извршување на кривичните дела од познат сторител 

(МОС) содржани се податоците од ставoвите (4) и (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води во форма на двостран картон со 

димензии 105 милиметри на 148 милиметри  (А 6 формат).
(3) Двостраниот картон од ставот (2) на овој член се води според Образец број 16 и 

содржи вовед и вкупно седум дела.
(4) На предната страна од образецот од ставот (3) на овој член, се запишуваат следниве 

податоци: во воведот се запишува бројот од кривичниот уписник, законската 
квалификација и криминалистичкиот назив на кривичното дело, група и подгрупа на 
кривичното дело; во првиот дел „Кога ги врши кривичните дела“ се запишуваат податоци 
за времето на извршување на кривичното дело (датумот и часот), посебните околности на 
часот, денот во неделата, посебните околности на денот и останатите посебни околности; 
во вториот дел „Каде ги врши кривичните дела“ се запишуваат податоци за местото на 
извршување на кривичните дела, односно станичното подрачје, поблиската ознака за 
местото и посебните околности што ги користи сторителот на кривичното дело и во 
третиот дел „Начин на извршување на кривичното дело“ се запишуваат податоци за 
начинот на извршување на кривичното дело. 

(5) На задната страна од образецот од ставот (3) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во првиот дел се запишуваат податоци за употребените средства, останатите 
средства (трикови и слично) и пронајдените траги (видот и описот на трагите); во вториот 
дел се запишуваат податоци за другите каратеристики при вршењето на кривичното дело 
и мотивот; во третиот дел „Лични податоци за сторителот“ се запишуваат личните 
податоци на сторителот (презимето, татковото име и името, прекарот или лажното име, 
датумот и местото на раѓање, единствениот матичен број, полот, улицата, бројот, местото 
на живеалиштето или престојувалиштето и државата, занимањето, образованието, 
националната припадност, државјанството и личните белези) и во четвртиот дел 
„Забелешка“ се запишуваат забелешката, бројот на досието и станичното подрачје. 

Член 20
(1) Во евиденцијата за начин на извршување на кривичните дела од непознат сторител 

(МОС) содржани се податоците од ставoвите (4) и (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води во форма на двостран картон со 

димензии 105 милиметри на 148 милиметри  (А 6 формат).
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(3)  Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 17 и 
содржи вовед и вкупно седум дела.

(4) На предната страна од образецот од ставот (3) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во воведот се запишува бројот од кривичниот уписник, законската 
квалификација и криминалистичкиот назив на кривичното дело, групата и подгупата на 
кривичното дело, како и се означува дали кривичното дело е извршено во обид; во првиот 
дел „Кога ги врши кривичните дела“ се запишуваат податоци за времето на извршување 
на кривичното дело (датумот и часот), посебните околности на часот, денот во неделата, 
посебните околности на денот и останатите посебни околности; во вториот дел „Каде ги 
врши кривичните дела“ се запишуваат податоци за местото на извршување на кривичните 
дела, односно станичното подрачје, улицата и бројот, поблиската ознака за местото и 
посебните околности што ги користи сторителот на кривичното дело и во третиот дел 
„Начин на извршување на кривичното дело“ се запишуваат податоци за начинот на 
извршување на кривичното дело. 

(5) На задната страна од образецот од ставот (3) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во првиот дел се запишуваат податоци за употребените средства, останатите 
средства (трикови и слично) и пронајдените траги (видот и описот на трагите); во вториот 
дел се запишуваат податоци за другите каратеристики при вршењето на кривичното дело, 
предметот на кривичното дело и мотивот; во третиот дел „Лични податоци за оштетениот“ 
се запишуваат личните податоци на оштетениот (презимето, татковото име и името, 
датумот и местото на раѓање, единствениот матичен број, полот, улицата, бројот, местото 
на живеалиштето или престојувалиштето и државата, занимањето, националната 
припадност и државјанството) и во четвртиот дел се запишуваат податоци за извршителот, 
бројот на досието и станичното подрачје. 

Член 21
(1) Во евиденцијата по видови за кривични дела содржани се податоците од ставот (5) 

на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 18 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број на упис и датум“ се запишува редниот број на уписот и датумот 
на заведување; во рубриката 2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од 
кривичниот уписник; во рубриката 3 „Подносител на кривичната пријава“ се запишува 
подносителот на кривичната пријава; во рубриката 4 „Законска квалификација на 
кривичното дело и криминалистички назив“ се запишува законската квалификација на 
кривичното дело и криминалистичкиот назив на делото; во рубриката 5 „Опис на делото 
(датум, место и начин на извршување)“ се запишува описот на кривичното дело, односно 
датумот, местото и начинот на извршување на кривичното дело, употребените средства и 
околностите под кои сторителот го извршил кривичното дело (дали сторителот бил под 
дејство на алкохол, дрога или во состојба на психичко растројство); во рубриката 6 
„Податоци за сторителот (презиме и име, име на татко, име на мајка, прекар или лажно 
име, датум и место на раѓање, единствен матичен број, пол, адреса на живеење или 
престојување, национална припадност, државјанство, образование, занимање)“; во 
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рубриката 7 „Податоци за оштетениот – физичко или правно лице (презиме и име, датум и 
место на раѓање, единствен матичен број, адреса на живеалиштето или 
престојувалиштето, национална припадност, државјанство, образование, занимање, назив 
и седиште на фирмата, единствен матичен број на субјект); во рубриката 8 „Мерки 
одредени од истражен судија“ се запишуваат  мерките одредени од истражен судија и во 
рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат податоци доколку сторителот се јавува како 
повторен сторител на кривично дело, податоци за одземените предмети, дрога (вид и 
количина) и употребените средства при вршење на делото.

Член 22
(1) Во евиденцијата за покарактеристични безбедносни настани во делот на јавниот ред 

и мир, гранични работи и странци содржани се податоците од ставот (3) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски на Образец број 19. 
(3) Евиденцијата од ставот (1) на овој член, ги содржи следниве податоци: редниот број 

на записот; датумот, времето и местото на извршување; презиме и име, име на татко, име 
на мајка, прекар или лажно име, датум и место на раѓање, единствениот матичен број, пол, 
адреса на живеалиштето или престојувалиштето, национална припадност, државјанство, 
образование, занимање; описот на настанот, односно објектот на нападот, начинот на 
извршување на делото или прекршокот, со што е сторено делото или прекршокот, 
причината и последицата; презиме и име, датум и место на раѓање, единствениот матичен 
број, адреса на живеалиштето или престојувалиштето, национална припадност, 
државјанство, образование, занимање и преземените мерки, односно дали е поднесена 
кривична или прекршочна пријава и законската квалификација на делото или прекршокот. 

Член 23
(1) Во евиденцијата за сообраќајни незгоди со загинати лица содржани се податоците 

од ставот (3) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член се води електронски на Образец број 20.
(3) Евиденцијата од ставот (1) на овој член, ги содржи следниве податоци: редниот број 

на записот и датумот на заведување; описот на сообраќајната незгода (датумот, времето, 
местото и поблиската околина каде се случила незгодата, причините, околностите под кои 
се случила незгодата, видот и марката на моторните возила); загинатите лица во 
сообраќајната незгода (презимето и името, датумот и местото на раѓање, единствениот 
матичен број на загинатото лице или бројот на патната исправа доколку загинатото лице е 
странски државјанин, адресата на живеалиштето или престојувалиштето, полот и 
државјанството); податоците на повредените лица во сообраќајната незгода (презимето и 
името, датумот и местото на раѓање, единствениот матичен број на повреденото лице или 
бројот на патната исправа доколку повреденото лице е странски државјанин, адресата на 
живеалиштето или престојувалиштето, полот и државјанството); преземените мерки 
(доколку е поднесена кривична пријава се наведува законската квалификација на делото, а 
доколку е поднесена прекршочна пријава се наведува по кој закон е поднесена пријавата и 
прекршокот) и категоријата на учесникот во сообраќајната незгода (дали е возач, патник, 
пешак, велосипедист, моторциклист и слично).

Член 24
(1) Во евиденцијата за сторители на кривични дела и прекршоци – општа азбучна 

евиденција (ОАЕ) содржани се податоците од ставoвите (4) и (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води во форма на двостран картон со 

димензии 105 милиметри на 148 милиметри  (А6 формат).
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(3) Двостраниот картон од ставот (2) на овој член се води според Образец број 21 и 
содржи вкупно три дела.

(4) На предната страна на образецот од ставот (3) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во првиот дел се запишуваат личните податоци за лицето кое се евидентира, 
односно презимето и името, датумот на раѓање, единствениот матичен број, местото на 
раѓање, општината, државата доколку се работи за евидентирање на странски државјанин, 
полот, прекарот, името на таткото, името на мајката, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето, општината, националната припадност, државјанството, 
образованието, занимањето, бројот на личната карта и од кого е издадена и бројот на 
пасошот и државата од која е издаден пасошот доколку се работи за евидентирање на 
странски државјанин); во вториот дел се запишуваат податоците за видот на евиденциите 
кои се воведуваат за лицето кое се евидентира, односно бројот на личното досие и бројот 
на збирното досие, како и органот кој ја воспоставува и води евиденцијата и во третиот 
дел се запишуваат податоците за кривичното дело или прекршокот, односно датумот на 
евидентирањето, видот на поднесокот и законската квалификација на кривичното дело 
или прекршокот.

(5) На задната страна на образецот од ставот (3) на овој член, се запишуваат податоците 
од третиот дел,  односно податоците за кривичното дело или прекршокот, односно 
датумот на евидентирањето, видот на поднесокот и законската квалификација на 
кривичното дело или прекршокот.

  
Член 25

(1) Во евиденцијата за предмет (досие) за лице содржани се податоците од ставот (5) на 
овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 22 и 
содржи вкупно четири рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на предметот (досието) врз основа на 
кој предметот хронолошки се подредува и се продолжува од година во година; во 
рубриката 2 „Презиме и име и име на татко“ се запишува презимето и името на таткото на 
лицето за кое се отвора предметот (досието); во рубриката 3 „Датум и место на раѓање, 
единствен матичен број“ се запишува датумот и местото на раѓање на лицето за кое се 
отвора предметот (досието) и единствениот матичен број и во рубриката 4 „Основ за 
отворање на предметот“ се запишува основот за отворање на предметот (досието): 
поднесена кривична пријава, криминалистичка обработка, распишана потрага по лицето, 
по барање од јавен обвинител и слично.

Член 26
Евиденцијата за сторени кривични дела може да се води како:
- 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.

Член 27
(1) Во евиденцијата на кривични дела кои се гонат по службена должност содржани се 

податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 
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(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 23 и 
содржи вкупно 13 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број/Дневни настани број или евиденциски број“ се 
запишува редниот број на уписот, редниот број од Евиденцијата за дневните настани во 
врска со вршењето на полициските работи каде што е евидентирано кривичното дело и 
евиденцискиот број под кој е заведена доставената пријава; во рубриката 2 „Евиденциски 
број на записник од извршен увид или записник за примање на пријава и реден број на 
уписот во кривичниот уписник“ се запишува евиденцискиот број на записникот за 
извршен увид или записникот за примање пријава и редниот број на уписот во кривичниот 
уписник; во рубриката 3 „Датум на пријавување на кривичното дело“ се запишува денот, 
месецот, годината и часот на пријавувањето на кривичното дело; во рубриката 4 „Датум и 
време на сторување на кривичното дело“ се запишува денот, месецот, годината и времето 
на сторувањето на кривичното дело; во рубриката 5 „ Презиме и име, живеалиште и 
единствен матичен број на лицето кое го пријавило кривичното дело за физичко лице или 
назив и седиште на правното лице кое го пријавило кривичното дело“ се запишува 
презиме, име, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето или 
престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето кое го пријавило кривичното 
дело доколку пријавителот е физичко лице, односно називот, седиштето, единствен 
матичен број на субјектот и шифрата на дејност на правното лице доколку пријавителот е 
правно лице и во рубриката 6 „ Презиме и име, живеалиште и единствен матичен број на 
оштетениот од извршеното кривично дело за физичко лице или назив и седиште на 
правното лице кое е оштетено од кривичното дело“ се запишуваат презимето, името, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и 
единствениот матичен број на лицето кое е оштетено од кривичното дело доколку 
оштетеното лице е физичко лице, односно називот, седиштето, единствен матичен број на 
субјектот и шифрата на дејност на правното лице доколку оштетениот е правно лице. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Правна квалификација, краток опис на начинот на извршување 
на кривичното дело (МОС), противправна имотна корист со која се стекнал сторителот и 
висина на причинета материјална штета изразена во денари“ се запишуваат правната 
квалификација и краток опис на начинот на извршување на кривичното дело (МОС), 
противправната имотна корист со која се стекнал сторителот на кривичното дело и 
висината на материјалната штета која ја причинил сторителот изразена во денари; во 
рубриката 8 „Презиме и име и организациска единица на полициските службеници 
задолжени за откривање на сторителот на кривичното дело“ се запишува презимето и 
името на полицискиот службеник кој е задолжен за откривање на сторителот на 
кривичното дело и називот на организациската единица во која е вработен задолжениот 
полициски службеник; во рубриката 9 „Организациска единица на Министерството за 
внатрешни работи која го/ги открила сторителот/е“ се запишува називот на 
организациската единица во Министерството за внатрешни работи која го открила 
сторителот, односно сторителите на кривичното дело; во рубриката 10 „Датум на 
откривање на сторителот/е и евиденциски број на поднесокот“ се запишува денот, месецот 
и годината на откривање на сторителот, односно сторителите на кривичното дело и 
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евиденцискиот број на изготвениот поднесок (кривична пријава, посебен извештај); во 
рубриката 11 „ Презиме и име, живеалиште и единствен матичен број на лицата против 
кои е поднесена кривична пријава или посебен извештај“ се запишува презимето и името, 
прекарот, надимакот, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето или 
престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето или лицата против кои е 
поднесена кривичната пријава или посебниот извештај; во рубриката 12 „Евиденциски 
број на известување испратено на оштетен“ се запишува евиденцискиот број со денот, 
месецот и годината на известувањето испратено до оштетениот (кога полицискиот 
службеник со преземање на соодветни полициски овластувања ќе утврди дека се работи за 
кривично дело за кое се гони по приватна тужба или ќе се утврди дека делото нема 
обележја на казниво дело) и во рубриката 13 „Забелешка“ се запишуваат други податоци 
во врска со пријавеното кривично дело, пријавителот, оштетениот, сторителот, 
полицискиот службеник и преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.

Член 28
(1) Во евиденцијата на кривични дела кои се гонат по приватна тужба содржани се 

податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 24 и 
содржи вкупно 13 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број/Дневни настани број или евиденциски број“ се 
запишува редниот број на уписот, редниот број од Евиденцијата за дневните настани во 
врска со вршењето на полициските работи каде што е евидентирано кривичното дело и 
евиденцискиот број под кој е заведена доставената пријава; во рубриката 2 „Евиденциски 
број на записник од извршен увид или записник за примање на пријава“ се запишува 
евиденцискиот број на записникот за извршен увид или записникот за примање пријава; 
во рубриката 3 „Датум на пријавување на кривичното дело“ се запишува денот, месецот, 
годината и часот на пријавувањето на кривичното дело; во рубриката 4 „Датум и време на 
сторување на кривичното дело“ се запишува денот, месецот, годината и времето на 
сторувањето на кривичното дело; во рубриката 5 „ Презиме и име, живеалиште и 
единствен матичен број на лицето кое го пријавило кривичното дело за физичко лице или 
назив и седиште на правното лице кое го пријавило кривичното дело“ се запишува 
презимето, името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето или 
престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето кое го пријавило кривичното 
дело доколку пријавителот е физичко лице, односно називот, седиштето, единствен 
матичен број на субјектот и шифрата на дејност на правното лице доколку пријавителот е 
правно лице и во рубриката 6 „ Презиме и име, живеалиште и единствен матичен број на 
оштетениот од извршеното кривично дело за физичко лице или назив и седиште на 
правното лице кое е оштетено од кривичното дело“ се запишуваат презимето, името, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и 
единствениот матичен број на лицето кое е оштетено од кривичното дело доколку 
оштетеното лице е физичко лице, односно називот, седиштето, единствен матичен број на 
субјектот и шифрата на дејност на правното лице доколку оштетениот е правно лице. 
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(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Правна квалификација, краток опис на начинот на извршување 
на кривичното дело (МОС), противправна имотна корист со која се стекнал сторителот и 
висина на причинета материјална штета изразена во денари“ се запишуваат правната 
квалификација и краток опис на начинот на извршување на кривичното дело (МОС), 
противправната имотна корист со која се стекнал сторителот на кривичното дело и 
висината на материјалната штета која ја причинил сторителот изразена во денари; во 
рубриката 8 „Презиме и име и организациска единица на полициските службеници 
задолжени за откривање на сторителот на кривичното дело“ се запишува презимето и 
името на полицискиот службеник кој е задолжен за откривање на сторителот на 
кривичното дело и називот на организациската единица во која е вработен задолжениот 
полициски службеник; во рубриката 9 „Организациска единица на Министерството за 
внатрешни работи која го/ги открила сторителот/е“ се запишува називот на 
организациската единица во Министерството за внатрешни работи која го открила 
сторителот, односно сторителите на кривичното дело; во рубриката 10 „Датум на 
откривање на сторителот/е и евиденциски број на поднесокот“ се запишува денот, месецот 
и годината на откривање на сторителот, односно сторителите на кривичното дело и 
евиденцискиот број на изготвениот поднесок (службена белешка за дерегистрирање на 
делото, посебен извештај и друго); во рубриката 11 „ Презиме и име, живеалиште и 
единствен матичен број на лицата-сторители од службената белешка за дерегистрирање“ 
се запишува презимето и името, прекарот, надимакот, денот, месецот, годината и местото 
на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето 
или лицата кои се опфатени во службената белешка за дерегистрирање на кривичното 
дело или посебниот извештај; во рубриката 12 „Евиденциски број на известување 
испратено на оштетен“ се запишува евиденцискиот број на известувањето испратено до 
оштетениот и во рубриката 13 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со 
пријавеното кривично дело, пријавителот, оштетениот, сторителот, полицискиот 
службеник и преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики на 
образецот.

Член 29
(1) Во евиденцијата на оштетени лица содржани се податоците од ставот (5) на овој 

член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката. 
(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 

210 милиметри  (А 4 формат).
(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 25 и 

содржи вкупно седум рубрики.
(5) Во образецот од ставот 4 на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 

рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Број на 
записник од извршен увид или примена кривична пријава“ се запишува бројот на 
записникот од извршениот увид или примената кривична пријава; во рубриката 3 
„Податоци за оштетен (презиме и име и датум на раѓање)“ се запишува презимето и името 
на оштетениот и денот, месецот и годината на раѓање; во рубриката 4 „ Законска 
квалификација на кривичното дело“ се запишува законската квалификација на кривичното 
дело; во рубриката 5 „Последица од кривично дело“ се запишува последицата од 
кривичното дело; во рубриката 6 „Материјална штета“ се запишува материјалната штета 
од кривичното дело и во рубриката 7 „Подносител“ се запишува името и презимето на 
полицискиот службеник и станичното подрачје.
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Член 30
Евиденција за сторени прекршоци може 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 глоби 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.

Член 31
(1) Во евиденцијата на прекршоци против јавниот ред и мир содржани се податоците од 

ставoвите (5) и (6) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 26 и 
содржи вкупно 13 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број/Дневни настани број“ се запишува редниот број на 
уписот и редниот број од Евиденцијата за дневните настани во врска со вршењето на 
полициските работи каде што е евидентиран прекршокот; во рубриката 2 „Евиденциски 
број на записник од извршен увид или записник за примање на пријава“ се запишува 
евиденцискиот број на записникот за извршен увид или записникот за примање пријава; 
во рубриката 3 „Датум на пријавување на прекршокот“ се запишува денот, месецот, 
годината и часот на пријавувањето на прекршокот; во рубриката 4 „Датум на сторување 
на прекршокот“ се запишува денот, месецот, годината и времето на сторувањето на 
прекршокот; во рубриката 5 „ Презиме и име, живеалиште и единствен матичен број на 
лицето кое го пријавило прекршокот за физичко лице или назив и седиште на правното 
лице кое го пријавило прекршокот“ се запишува презимето, името, денот, месецот, 
годината и местото на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и единствениот 
матичен број на лицето кое го пријавило прекршокот доколку пријавителот е физичко 
лице, односно називот, седиштето, единствен матичен број на субјектот и шифрата на 
дејност на правното лице доколку пријавителот е правно лице и во рубриката 6 „Презиме 
и име, живеалиште и единствен матичен број на оштетениот од извршениот прекршок за 
физичко лице или назив и седиште на правното лице кое е оштетено од прекршокот“ се 
запишуваат презимето, името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, 
живеалиштето или престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето кое е 
оштетено од прекршокот доколку оштетеното лице е физичко лице, односно називот, 
седиштето, единствен матичен број на субјектот и шифрата на дејност на правното лице 
доколку оштетениот е правно лице. 



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

22 од 163

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Правна квалификација, краток опис на начинот на извршување 
на прекршокот (МОС) и вид на телесни повреди“ се запишуваат правната квалификација и 
краток опис на начинот на извршување на прекршокот (МОС) и видот на телесните 
повреди; во рубриката 8 „ Презиме и име и организациска единица на полициските 
службеници задолжени за откривање на сторителот на прекршокот“ се запишува 
презимето и името на полицискиот службеник кој е задолжен за откривање на сторителот 
на прекршокот и називот на организациската единица во која е вработен задолжениот 
полициски службеник; во рубриката 9 „Организациска единица на Министерството за 
внатрешни работи која го/ги открила сторителот/е“ се запишува називот на 
организациската единица во Министерството за внатрешни работи која го открила 
сторителот, односно сторителите на прекршокот; во рубриката 10 „Датум на откривање на 
сторителот/е и евиденциски број на поднесокот“ се запишува денот, месецот и годината 
на откривање на сторителот, односно сторителите на прекршокот и евиденцискиот број на 
изготвениот поднесок (барање за поведување на прекршочна постапка, посебен извештај, 
кривична пријава); во рубриката 11 „Презиме и име, живеалиште и единствен матичен 
број на лицата против кои е поднесено барање за поведување на прекршочна постапка“ се 
запишува презимето, името, прекарот, надимакот, денот, месецот, годината и местото на 
раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето или 
лицата против кои е поднесено барањето за поведување на прекршочна постапка, односно 
посебен извештај или кривична пријава; во рубриката 12 „Евиденциски број на 
известување испратено на оштетен“ се запишува евиденцискиот број на известувањето 
испратено до оштетениот кога полицискиот службеник со преземање на соодветни 
полициски овластувања ќе утврди дека делото нема обележја на казниво дело - прекршок 
и во рубриката 13 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со прекршокот, 
пријавителот, оштетениот, сторителот, полицискиот службеник и преземените мерки, кои 
не можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 32
(1) Во евиденцијата на барањата за поведување на прекршочна постапка по Закон за 

прекршоците против јавниот ред и мир содржани се податоците од ставoвите (5) и (6) на 
овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 27 и 
содржи вкупно 12 рубрики, од кои рубриките 4, 5 и 6 формираат посебен дел „Пријавени 
лица“, а рубриките 8 и 9 формираат посебен дел „До кого е доставено барањето“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број на барање“ се запишува редниот број на барањето; 
во рубриката 2 „Датум на заведување и доставување“ се запишува датумот на заведување 
и доставување на барањето; во рубриката 3 „Подносител на барање“ се запишуваат 
податоците на подносителот на барањето; во рубриката 4 „Презиме, име, име на татко, 
име на мајка, прекар или лажно име“ се запишуваат податоците на сторителот, односно 
презимето и името на сторителот, името на таткото, името на мајката, прекарот или 
лажното име; во рубриката 5 „Датум и место на раѓање, единствен матичен број, пол“ се 
запишуваат податоците на сторителот, односно денот, месецот, годината и местото на 
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раѓање на сторителот, единствен матичен број и полот и во рубриката 6 „Занимање, 
национална припадност и државјанство“ се запишуваат податоците на сторителот, 
односно занимањето на сторителот, националната припадност и  државјанството. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Место на живеалиштето - адреса“ се запишуваат податоците за 
сторителот, односно местото на живеалиштето и адресата на сторителот; во рубриката 8 
„Надлежен суд“ се запишува називот на судот до кого е доставено барањето; во рубриката 
9 „Комисија за прекршоци“ се запишува називот на комисијата за прекршоци до кого е 
доставено барањето; во рубриката 10 „Изречена казна - мерка“ се запишуваат податоците 
за изречената казна – мерка (парична казна, укор, број на решение со кое е запрена 
постапката); во рубриката 11 „Вратени барања и причини“ се запишуваат податоците за 
вратените барања и причините поради кои истите се вратени и во рубриката 12 „Опис на 
прекршокот“ се запишува описот на прекршокот од Законот за прекршоците против 
јавниот ред и мир.

 
Член 33

(1) Во евиденцијата на барањата за поведување на прекршочна постапка по други 
закони содржани се податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 28 и 
содржи вкупно 12 рубрики, од кои рубриките 4, 5 и 6 формираат посебен дел „Податоци 
на сторителот“, а рубриките 9 и 10 формираат посебен дел „До кого е доставено 
барањето“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на барањето; во 
рубриката 2 „Датум на заведување и доставување на барање“ се запишува датумот на 
заведување и доставување на поднесеното барање; во рубриката 3 „Подносител и 
станично подрачје“ се запишуваат податоците на подносителот на барањето и станичното 
подрачје; во рубриката 4 „Презиме и име, име на татко, име на мајка, прекар или лажно 
име“ се запишуваат податоците на сторителот, односно презимето и името на сторителот, 
името на таткото, името на мајката, прекарот или лажното име; во рубриката 5 „Датум и 
место на раѓање, единствен матичен број, пол“ се запишуваат податоците на сторителот, 
односно датумот и местото на раѓање на сторителот, единствениот матичен број на 
сторителот и полот и во рубриката 6 „Занимање, образование, национална припадност и 
државјанство“ се запишуваат податоците на сторителот, односно занимањето на 
сторителот, образованието, националната припадност и  државјанството. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Место и адреса на живеалиште или престојувалиште“ се 
запишуваат податоците за сторителот, односно местото и адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето на сторителот; во рубриката 8 „Датум и место на извршување на 
прекршокот“ се запишува денот, месецот, година, датумот и местото на извршување на 
прекршокот; во рубриката 9 „Надлежен суд“ се запишува називот на судот до кого е 
доставено барањето; во рубриката 10 „Комисија за прекршоци“ се запишува називот на 
комисијата за прекршоци до кого е доставено барањето; во рубриката 11 „Изречена казна - 
мерка“ се запишуваат податоците за изречената казна – мерка (парична казна, укор, број 
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на решение со кое е запрена постапката); во рубриката 12 „Назив на закон и опис на 
прекршокот“ се запишува називот на законот по кој е поднесено барањето за поведување 
на прекршочната постапка и опис на прекршокот.

Член 34
(1) Во евиденцијата на барањата за поведување на прекршочна постапка од областа на 

сообраќајот содржани се податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 29 и 
содржи вкупно 15 рубрики, од кои рубриките 6, 7, 8 и 9 формираат посебен дел „Лични 
податоци на сторителот на прекршокот“, а рубриките 11 и 12 формираат посебен дел „До 
кого е доставено барањето“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот 4 на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број и датум на заведување“ се запишува редниот број на 
уписот и датумот на заведување; во рубриката 2 „Подносител на барањето и станично 
подрачје“ се запишуваат податоците на подносителот на барањето и станичното подрачје; 
во рубриката 3 „Број на барањето или записник за констатиран прекршок“ се запишува 
бројот на барањето или записникот за констатиран прекршок; во рубриката 4 „Опис на 
прекршокот“ се запишува описот на прекршокот; во рубриката 5 „Назив и член од 
законот“ се запишува називот на законот и по кој член од законот е поднесено барањето; 
во рубриката 6 „Презиме и име, име на татко, име на мајка“ се запишуваат податоците на 
сторителот на прекршокот, односно презимето и името на сторителот, името на таткото и 
името на мајката и во рубриката 7 „Датум и место на раѓање, единствен матичен број, 
пол“ се запишуваат податоците на сторителот на прекршокот, односно датумот и местото 
на раѓање на сторителот, единствениот матичен број на сторителот или бројот на патната 
исправа доколку сторителот е странски државјанин и полот. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 8 „Адреса и место на живеалиштето или престојувалиштето“ се 
запишуваат податоците за сторителот на прекршокот, односно местото и адресата на 
живеалиштето или престојувалиштето на сторителот; во рубриката 9 „Национална 
припадност, државјанство, образование и занимање“ се запишуваат податоците на 
сторителот на прекршокот, односно националната припадност на сторителот, 
државјанството, занимањето и образованието; во рубриката 10 „Датум на испраќање на 
барањето“ се запишува датумот на испраќање на барањето; во рубриката 11 „Надлежен 
суд“ се запишува називот на судот до кого е доставено барањето; во рубриката 12 
„Комисија за прекршоци“ се запишува називот на комисијата за прекршоци до која е 
доставено барањето; во рубриката 13 „Изречена казна - мерка“ се запишуваат податоците 
за изречената казна – мерка (парична казна, укор, број на решение со кое е запрена 
постапката, мерка забрана за управување со моторно возило); во рубриката 14 „Вратени 
барања и причини“ се запишуваат податоци за вратените барања и причините поради кои 
истите се вратени и во рубриката 15 „Забелешка“ се запишуваат забелешките за 
останатите околности под кои е извршен прекршокот.

Член 35
(1) Во евиденцијата за издадени покани за наплата на глоба за сторен сообраќаен 

прекршок содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
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(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 30 и 
содржи вкупно 11 рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум на 
издавање на поканата“ се запишува денот, месецот, годината и часот на издавањето на 
поканата; во рубриката 3 „ Презиме и име и организациона единица на полицискиот 
службеник кој ја издал поканата“ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник кој ја издал поканата и називот на организационата единица во која е вработен 
полицискиот службеник; во рубриката 4 „Сериски број на издадена покана“ се запишува 
серискиот број на издадената покана; во рубриката 5 „ Презиме, име, датум на раѓање, 
живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен број на лицето на кое му е 
издадена поканата“ се запишува презимето и името, денот, месецот и годината на раѓање, 
живеалиштето или престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето на кое му е 
издадена поканата за наплата на глоба; во рубриката 6 „Место на сторување на 
прекршокот“ се запишува местото каде што е сторен сообраќајниот прекршок; во 
рубриката 7 „Член, став и алинеја од закон во кој е предвиден прекршокот“ се запишува 
членот, ставот и алинејата од законот во кој е предвиден прекршокот; во рубриката 8 
„Прифаќа негативни бодови (да/не)/Број од записник“ се запишува дали лицето прифаќа 
или не прифаќа да му бидат запишани негативни бодови со да/не и бројот од записникот; 
во рубриката 9 „Прифаќа да се јави на сообраќајна поука (да/не)/Број на покана и датум на 
спроведена поука“ се запишува дали лицето прифаќа да се јави на сообраќајната поука со 
да/не, бројот на поканата и денот, месецот и годината кога е реализирана сообраќајната 
поука; во рубриката 10 „Поканата е наплатена (да/не), датум ако е наплатена или број на 
барање ако не е наплатена“ се запишува дали поканата е платена со да/не, ако е наплатена 
се запишува датумот кога е наплатена, а ако не е наплатена се запишува бројот на 
барањето за поведување на прекршочна постапка и во рубриката 11 „Забелешка“ се 
запишуваат другите податоци кои се важни за доставувањето на поканата, податоци за 
лицето на кое му се доставува поканата, податоци за полицискиот службеник и слично, 
кои не можат да се запишат во другите рубрики.

Член 36
(1) Во евиденцијата на издадени платни налози за сторен сообраќаен прекршок 

содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 31 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум на 
издавање на платен налог“ се запишува денот, месецот, годината и часот на издавањето на 
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платниот налог; во рубриката 3 „ Презиме и име и организациона единица на полицискиот 
службеник кој го издал платниот налог“ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник кој го издал платниот налог и називот на организационата единица во која е 
вработен полицискиот службеник; во рубриката 4 „Сериски број на издадениот платен 
налог“ се запишува серискиот број на издадениот платен налог; во рубриката 5 „ Презиме 
и име, датум на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен број 
на лицето на кое му е издаден платен налог ако е физичко лице или назив и седиште за 
правно лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот и годината на раѓање, 
живеалиштето или престојувалиштето и единствениот матичен број за физичкото лице 
или називот и седиштето за правното лице; во рубриката 6 „Место на сторување на 
прекршокот“ се запишува местото каде е сторен сообраќајниот прекршок; во рубриката 7 
„Член, став и алинеја од закон во кој е предвиден прекршокот“ се запишува членот, ставот 
и алинејата од законот во кој е предвиден прекршокот; во рубриката 8 „Платниот налог е 
наплатен (да/не), датум ако е наплатен или број на барање ако не е наплатен“ се запишува 
дали платниот налог е наплатен со да/не, ако е наплатен се запишува датумот кога е 
наплатен, а ако не е наплатен се запишува бројот на барањето за поведување на 
прекршочна постапка и во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат другите податоци кои 
се важни за доставувањето на поканата, податоци за лицето на кое му се доставува 
поканата, податоци за полицискиот службеник и слично, кои не можат да се запишат во 
другите рубрики од образецот.

Член 37
(1) Во евиденцијата за констатирани прекршоци отстапени прекршочни пријави до 

надлежни органи, содржани се податоците од ставовите (5) и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри (А4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 32 и 
содржи вкупно десет рубрики, од кои рубриките 4, 5 и 6 формираат посебен дел 
„Пријавени лица“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Датум на заведување и доставување“ се запишува датумот на заведувањето и 
доставувањето; во рубриката 3 „Подносител на барањето“ се запишува  кој е 
подносителот на барањето за поведување на прекршочната постапка; во рубриката 4 
„Презиме и име, единствен матичен број, датум и место на раѓање и пол“ се запишуваат 
податоците на сторителот (името и презимето, единствениот матичен број, денот, месецот 
годината, местото на раѓање и полот); во рубриката 5 „Име на татко, име на мајка, адреса 
на живеалиште или престојувалиште“ се запишуваат  податоците на сторителот (името на 
таткото, името на мајката и адресата на живеалиштето или престојувалиштето) и во 
рубриката 6 „Национална припадност, државјанство, образование и занимање“ се 
запишуваат  податоците на сторителот (националната припадност, државјанството, 
образованието и занимањето).

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Назив на државна институција до која е отстапено барањето“ се 
запишува назив на државната институција до која е отстапено барањето; во рубриката 8 
„Опис на прекршокот и по кој закон е предвидена казната“ се запишува опис на 
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прекршокот и по кој закон е предвидена казната; во рубриката 9 „Одземени предмети и  
материјална штета“ се запишуваат  одземените  предмети во текот на прекршочната 
постапка и причинетата материјална штета и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат 
останати околности за извршениот прекршок.

Член 38
(1) Во евиденцијата за поднесени барања за поведување на прекршочна постапка и 

прекршочни пријави против правни лица, содржани се податоците од ставот (5) на овој 
член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 33 и 
содржи вкупно седум рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „УП. Број“ 
се запишува редниот  број од прекршочниот уписник; во рубриката 3 „Податоци за 
правното лице (назив, дејност, седиште и единствен матичен број на субјектот)“ се 
запишуваат податоците за правното лице (називот и седиштето, единствениот матичен 
број на субјектот и дејноста); во рубриката 4 „Податоци за одговорното лице (име и 
презиме, единствен матичен број, датум и место на раѓање, адреса на живеалиште или 
престојувалиште, занимање, национална припадност и државјанство)“ се запишуваат 
податоци за одговорното лице (името и презимето, единствениот матичен број, датумот и 
местото на раѓање, адресата на живеалиштето или престојувалиштето, занимањето, 
националната припадност и државјанството); во рубриката 5 „Назив на закон и член“ се 
запишува називот на законот со кој е предвиден прекршокот и членот од законот со кој е 
предвиден прекршокот; во рубриката 6 „Материјална штета“ се запишува причинетата  
материјална штета и во рубриката 7 „Подносител на пријава“ се запишуваат податоци за 
подносителот на пријавата.

Член 39
(1) Во евиденцијата на сторители на прекршоци содржани се податоците од ставот (5) 

на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката. 
(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 

297 милиметри  (А 4 формат).
(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 34 и 

содржи вкупно пет рубрики.
(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 

рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Број на 
барање за поведување прекршочна постапка“ се запишува бројот на барањето за 
поведување на прекршочната постапка запишан во уписникот; во рубриката 3 „Податоци 
на сторителот (Презиме и име и датум на раѓање)“ се запишуваат податоците на 
сторителот (името и презимето, прекарот, датумот и местото на раѓање, името на таткото, 
името на мајката, единствениот матичен број, полот, државјанството, образованието, 
занимањето); во рубриката 4 „Законска квалификација на сторениот прекршок“ се 
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запишува законската квалификација на сторениот прекршок и во рубриката 5 „Изречени 
мерки“ се запишуваат изречените мерки (парична казна, укор, број на решение со кое е 
запрена постапката).

Член 40
(1) Во евиденцијата на лица оштетени со сторени прекршоци, содржани се податоците 

од ставот (5) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката. 
(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 

297 милиметри  (А4 формат).
(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 35  и 

содржи вкупно четири рубрики.
(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 

рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Број на 
барање за поведување прекршочна постапка“ се запишува бројот на барањето за 
поведување прекршочна постапка запишан во уписникот; во рубриката 3 „Податоци за 
оштетениот (презиме и име, единстван матичен број,  датум и место на раѓање, пол, име 
на татко, име на мајка, адреса на живеалиште или престојувалиште, национална 
припадност, државјанство, образование и занимање)“ се запишуваат податоците за 
оштетеното лице (името и презимето, единствениот матичен број, датумот и местото на 
раѓањето, полот, името на таткото, името на мајката, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето, националната припадност, државјанството, образованието и 
занимањето) и во рубриката 4 „Законска  квалификација за сторениот прекршок“ се 
запишува законската квалификација на сторениот прекршок.

Член 41
Евиденцијата за лица и предмети по кои се трага, како и за лица на кои им е забранет 

влез во Република Македонија може 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; 
- евиденција на објави распишани за 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.

Член 42
(1) Во евиденцијата на потерници распишани од суд или друг државен орган, содржани 

се податоците од ставот (7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката, која 
започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календарската година.  
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(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 297 милиметри на 
210  милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 36 и 
содржи вкупно шест рубрики, од кои рубриката 3 „Број и датум на потерница“ има два 
дела „Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „ Презиме и 
име/единствен матичен број“ се запишуваат податоците за лицето за кое е распишана 
потерницата (презимето и име, единствениот матичен број, името на таткото, името на 
мајката, полот, датумот и местото на раѓање, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето, бројот на личната карта, односно бројот на патната исправа со датум и 
орган кој ја издал, државјанство, лажно презиме и име, прекар, можни места на 
престојување, помагатели, занимање, вештини, телесни белези и фотографија); во 
рубриката 3 „Број и датум на потерница (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Запрена МВР - 
ОП СВР - ПС)“ се запишува бројот на распишаната потерница (телеграма),  денот, 
месецот и годината на распишување на потерницата (телеграма), бројот на запрената 
потерница (телеграма), денот, месецот и годината на запирање на потерницата 
(телеграма), денот, месецот и годината на пронаоѓање на лицето, местото на 
пронаоѓањето, државата на пронаоѓањето, организациската единица на Министерството за 
внатрешни работи која ја запира потерницата и местото каде е спроведено лицето); во 
рубриката 4 „Организациска единица, суд или друг државен орган по чие барање  е 
распишана потерницата“ се запишува организациската единица на Министерството за 
внатрешни работи која ја распишала потерницата, називот и седиштето на судот, 
државниот орган или друга институција по чие барање е распишана потерницата 
(телеграма), бројот и датумот на наредбата, предметот на потерницата (лице за 
издржување на казна затвор, истрага или мерка на безбедност - задолжително лекување), 
законската квалификација за делото за кое е распишана потерницата, законот во кој е 
предвидено кривичното дело и висината на изречената казна затвор; во рубриката 5 
„Полициско овластување“ се запишува полициското овластување кое треба да се примени 
на лицето за кое е распишана потерницата  и во рубриката 6 „Број на гласник/Забелешка“ 
се запишува бројот на гласникот, денот месецот и годината на објавувањето и забелешка. 

Член 43
(1) Во евиденцијата на расписи распишани од организациони единици во 

Министерството, содржани се податоците од ставот (7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката, која 
започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календарската година.  

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 37 и 
содржи вкупно шест рубрики, од кои рубриката 3 „Број и датум на распис“ има два дела 
„Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „ Презиме и 
име/единствен матичен број“ се запишуваат податоците за лицето за кое е распишан 
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распис (презимето и името и единствениот матичен број, името на таткото, името на 
мајката, полот, датумот и местото на раѓање, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето, бројот на личната карта, односно бројот на патната исправа со датум и 
орган кој ја издал, државјанство, лажно презиме и име, прекар, можни места на 
престојување, помагатели, занимање, вештини, телесни белези, фотографија и учесници); 
во рубриката 3 „Број и датум на распис (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Запрена МВР - 
ОП СВР - ПС)“ се запишува бројот на распишаниот распис (телеграма),  денот, месецот и 
годината на распишување на расписот (телеграма), бројот на запрениот распис 
(телеграма), денот, месецот и годината на запирање на расписот (телеграма), денот, 
месецот и годината на пронаоѓање на лицето, местото на пронаоѓањето, државата на 
пронаоѓањето, организациската единица на Министерството за внатрешни работи која го 
запира расписот и местото каде е спроведено лицето); во рубриката 4 „Организациска 
единица на Министерството за внатрешни работи која го бара“ се запишува 
организациската единица на Министерството за внатрешни работи која го бара лицето; во 
рубриката 5 „Полициско овластување“ се запишува полициското овластување применето 
на лицето за кое е распишан расписот и во рубриката 6 „Причини за 
распишување/Забелешка“ се запишуваат причините за распишување на расписот - 
законската квалификација на кривичното дело или прекршокот и законот во кој е 
предвидено кривичното дело или прекршок и забелешка. 

Член 44
(1) Во евиденцијата на објави распишани за одземени моторни возила, содржани се 

податоците од ставот (7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката, која 
започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календарската година.  

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 38 и 
содржи вкупно шест рубрики, од кои рубриката 3 „Број и датум на објава“ има два дела 
„Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Марка  и  
регистарски  број/Број на шасија“ се запишува марката, регистарскиот број, бројот на 
шасијата на моторното возило (видот на возилото, годината на производство на моторното 
возило, земјата на производство, моделот, бројот на мотор, основната боја и државата во 
која е регистрирано возилото); во рубриката 3 „Број и датум на објава (Распишана МВР - 
ОП СВР - ПС/Запрена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува бројот на распишаната објава 
(телеграма),  денот, месецот и годината на распишување на објавата (телеграма), бројот на 
запрената објава (телеграма), денот, месецот и годината на запирање на објавата 
(телеграма), денот, месецот и годината на пронаоѓање на возилото, орган кој го пронашол 
возилото и организациската единица на Министерството за внатрешни работи која ја 
запира објавата; во рубриката 4 „Организациска единица, суд или друг државен орган по 
чие барање  е распишана објавата“ се запишува организациската единица на 
Министерството за внатрешни работи, називот и седиштето на судот, државниот орган 
или друга институција по чие барање е распишана објавата (телеграма); во рубриката 5 
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„Полициско овластување“ се запишува полициското овластување и во рубриката 6 
„Презиме и име на пријавител/Забелешка“ се запишува презимето и името, единствениот 
матичен број, денот, месецот и годината на раѓање, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето и контакт телефонот на пријавителот, презимето и името на 
сопственикот, единствениот матичен број, денот, месецот и годината на раѓањето, 
адресата на живеалиштето или престојувалиштето на сопственикот, називот и седиштето 
на правното лице ако возилото е сопственост на правно лице и забелешка. 

Член 45
(1) Во евиденцијата на објави распишани за украдено оружје, содржани се податоците 

од ставот (7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга 

(азбучник) со страници со растечка големина на кои се означени буквите од азбуката, која 
започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календарската година.  

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 297  милиметри на 
210 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 39 и 
содржи вкупно пет рубрики, од кои рубриката  3 „Опис на оружјето“ има три дела 
„Марка“, „Калибар“ и „Сериски број“ и рубриката 4 „Број и датум на објава“ има два дела 
„Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Вид на 
оружје“ се запишува видот на оружјето за кое е распишана објавата (пушка, пиштол и 
друго); во рубриката 3 „Опис на оружјето (Марка/Калибар/Сериски број)“ се запишува 
марката, калибарот и серискиот број на оружјето (моделот); во рубриката 4 „Број и датум 
на објава (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Запрена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува 
бројот на распишаната објава (телеграма),  денот, месецот и годината на распишување на 
објавата (телеграма), бројот на запрената објава (телеграма), денот, месецот и годината на 
запирање на објавата (телеграма), денот, месецот и годината на пронаоѓање на оружјето, 
орган кој го пронашол оружјето; во рубриката 5 „Презиме и име на 
сопственикот/Организациска единица која ја распишала објавата“ се запишува презимето 
и името на сопственикот, единствениот матичен број, денот, месецот и годината на 
раѓањето, адресата на живеалиштето или престојувалиштето и организациската единица 
на Министерството за внатрешни работи која ја распишала објавата.

Член 46
(1) Во евиденцијата на објави распишани за исчезнати лица, содржани се податоците од 

ставовите (7) и (8) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   
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(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 297 милиметри на 
210  милиметри  (А4  формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 40 и 
содржи вкупно 11 рубрики, од кои рубриката 8 „Број и датум на објава“ има два дела 
„Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во првиот дел од образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Презиме и име на исчезнатото лице/единствен матичен број“ се запишува презимето и 
името, единствениот матичен број на лицето за кое е распишана објавата, (името на 
таткото, името на мајката, полот, бројот на личната карта со датумот и органот на 
издавање, бројот на патната исправа со датумот и органот на издавање, државјанството, 
лажно презиме и име, прекарот, можните места на престојување, помагатели, занимањето, 
телесните белези, фотографија, проценета височина, проценета тежина, боја на косата, 
боја на очите и карактеристики на забите); во рубриката 3 „Датум и место на раѓање на 
исчезнатото лице“ се запишува денот, месецот, годината и местото на раѓањето на 
исчезнатото лице; во рубриката 4 „Адреса на живеалиште или престојувалиште на 
исчезнатото лице“ се запишува адресата на живеалиштето или престојувалиштето на 
исчезнатото лице (улицата и бројот, населеното место и слично); во рубриката 5 
„Организациска единица која ја распишала објавата“ се запишува организациската 
единица на Министерството за внатрешни работи која ја распишала објавата и во 
рубриката 6 „Датум на: Пријавување/Исчезнување/Запирање“ се запишува денот, месецот 
и годината на пријавувањето на изчезнатото лице, денот, месецот и годината на 
исчезнување на лицето и денот, месецот и годината на запирање на објавата, (времето на 
исчезнување, гардеробата во која е облечено, документи и предмети кои во моментот на 
исчезнување ги имало лицето во себе и причина за исчезнувањето). 

(8) Во вториот дел од образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „ Презиме и име и адреса на живеалиште или престојувалиште 
на пријавителот“ се запишува презимето и името на пријавителот (единствениот матичен 
број, датумот и местото на раѓањето, адресата на живеалиштето или престојувалиштето на 
пријавителот, контакт телефон и сродство на пријавителот); во рубриката 8 „Број и датум 
на објава (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Запрена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува 
бројот на распишаната објава (телеграмата), денот, месецот и годината на распишување на 
објавата (телеграмата), бројот на запрената објава (телеграмата), денот, месецот и 
годината на запирање на објавата (телеграмата); во рубриката 9 „Полициско овластување“ 
се запишува полициското овластување; во рубриката 10 „Основ за запирање“ се запишува 
основот за запирање на објавата (утврдената адреса на престојување, пронајдено или 
предадено на лицето на орган - старател) и во рубриката 11 „Број на гласник/Забелешка“ 
се запишува бројот на гласникот и денот, месецот и годината на објавувањето и 
забелешка. 

Член 47
(1) Во евиденцијата на објави распишани за пронајдени лешеви, содржани се 

податоците од ставот (7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   
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(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 41 и 
содржи вкупно седум рубрики, од кои рубриката 3 има два дела, а рубриката 4 има три 
дела. 

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум и 
место на пронаоѓање на лешот/Организациска единица која ја распишала објавата“ се 
запишува денот, месецот и годината на пронаоѓање на лешот, организациската единица на 
Министерството за внатрешни работи која ја распишала објавата, (времето на пронаоѓање 
на лешот, населеното место и поблиската ознака на местото); во рубриката 3 „Број и дата 
на објава (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Запрена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува 
бројот на распишаната објава (телеграмата), денот, месецот и годината на распишување на 
објавата (телеграмата), бројот на запрената објава (телеграмата), денот, месецот и 
годината на запирање на објавата (телеграмата); во рубриката 4 „Опис на лешот 
(Старост/Пол/Личен опис на лешот и опис на облеката)“ се запишува описот на лешот - 
староста, полот, (приближно проценета висина, проценета тежина, боја на косата, боја на 
очите, карактеристики на забите, телесни белези, гардеробата во која е облечен, 
пронајдените документи, пронајдените предмети); во рубриката 5 „Датум на 
идентификација на лешот“ се запишува денот, месецот и годината на утврдување на 
идентитетот на лицето, (органот кој го утврдил идентитетот на лицето); во рубриката 
6„Презиме и име на идентификуваниот леш и адреса на живеалиште или 
престојувалиште“ се запишува презимето и името на идентификуваниот леш и адресата на 
живеалиштето или престојувалиштето на пронајдениот леш и во рубриката 7 „Број на 
гласник/Забелешка“ се запишува бројот на гласникот, денот, месецот и годината на 
објавувањето и другите податоци за содржината на службената белешка, полицискиот 
службеник и преземените мерки кои не можат да се запишат во другите рубрики на 
образецот.

  
Член 48

(1) Во евиденцијата на објави распишани за украдени предмети, содржани се 
податоците од ставовите (5) и (6) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 42 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2„Вид и опис на украдениот  предмет со идентификациони (обележја) карактеристики“ се 
запишува видот (компјутер, телевизор, пегла и т.н.)  на украдениот предмет и опис со 
идентификационите  (обележја) карактеристиките (сериски број, боја и друго) на 
украдениот предмет; во рубриката 3 „Предметот е украден од (куќа, продавница, стан, 
дуќан и.т.н)“ се запишува од каде е украден предметот (куќа, продавница, стан, дуќан и 
друго); во рубриката 4 „Број и датум на распишана објава“ се запишува евиденцискиот 
број на распишаната објава со денот, месецот и годината на распишувањето и во 
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рубриката 5 „Организациска единица на Министерството за внатрешни работи која ја 
распишала објавата“ се запишува органзиациската единица на Министерството за 
внатрешни работи која ја распишала објавата.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 6 „Број и датум на запрена објава„ се запишува евиденцискиот 
број со денот, месецот и годината на запрената објава; во рубриката 7 „Организациска 
единица на Министерството за внатрешни работи која ја запрела објавата“ се запишува 
организациската единица на Министерството за внатрешни работи која ја запрела 
објавата; во рубриката 8 „ Презиме и име и адреса на живеалиште или престојувалиште на 
пријавителот“ се запишува презимето и името, денот, месецот, годината и местото на 
раѓање, единствениот матичен број, адресата на живеалиштето или престојувалиштето на 
лицето кое го пријавило украдениот предмет  ако пријавителот е физичко лице, односно 
називот и седиштето, даночниот број и шифрата на дејноста на правното лице ако 
пријавителот е правно лице; во рубриката 9 „Презиме и име, единствен матичен број, 
адреса на живеалиште или престојувалиште на сопственикот на предметот  ако е физичко 
лице, односно назив и седиште на правно лице, сопственик на предметот“ се запишува 
презимето и името, единствениот матичен број, денот, месецот, годината и местото на 
раѓање, адресата на живеалиштето или престојувалиштето на сопственикот на украдениот 
предмет ако е  физичко лице, односно називот и седиштето, единствен матичен број на 
субјектот и шифрата на дејноста на правното лице ако сопственикот  е правно лице и во 
рубриката 10 „Забелешка“се запишуваат други податоци во врска со украдениот предмет, 
пријавителот, сопственикот на украдениот предмет и преземените мерки, кои не можат да 
се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 49
(1) Во евиденцијата на распишани расписи и објави, содржани се податоците од ставот 

(7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 43 и 
содржи вкупно шест рубрики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум и 
час на испраќање на расписот или објавата“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
на испраќањето на расписот или објавата; во рубриката 3 „Кратка содржина на расписот 
или објавата“ се запишува кратка содржина на распишаниот распис или објавата; во 
рубриката 4 „Назив на организациската/е единица/и до која/и се испраќа расписот или 
објавата“ се запишува називот на организациската/е единица/и до која/и се испраќа 
расписот или објавата; во рубриката 5 „Датум и час на запирање на расписот или објавата“ 
се запишува денот, месецот, годината и часот на запирање на расписот или објавата и во 
рубриката 6 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со причините за 
распишувањето на расписот или објавата кои не можат да се запишат во другите рубрики 
на образецот.
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 Член 50
(1) Во евиденцијата на лица на кои им е забранет влез во Република Македонија 

содржани се податоците од ставот (7) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 44 и 
содржи вкупно седум рубрики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Презиме и 
име на странецот на кој му е забранет влез“ се запишува презимето, татковото име и името 
на странецот на кој му е забранет влезот во Република Македонија; во рубриката 3 „Ден, 
месец, година, место и држава на раѓање на странецот“ се запишува денот, месецот, 
годината, местото (град, општина) и државата на раѓање на странецот на кој му е забранет 
влезот во Република Македонија, државјанството, местото на живеење, полот и 
занимањето; во рубриката 4 „Број, вид, датум, место на издавање и рок на важење на 
патната исправа“ се запишува серискиот број, видот, денот, месецот, годината и местото 
(град, општина) на издавање на патната исправа и денот, месецот и годината до кога важи 
патната исправа или личната карта; во рубриката 5 „Причина за забрана за влез во 
Република Македонија“ се запишува причината за забрана за влез во Република 
Македонија и органот кој дал предлог за воведување на мерката и видот на мерката 
(забрана за влез, контрола и известување на надлежен орган и телефонски број на 
овластеното службено лице кое треба да се извести); во рубриката 6 „Време на траење на 
забраната (од-до)“ се запишува денот, месецот и годината од кога започува и денот 
месецот и годината кога завршува забраната за влез во Република Македонија и денот, 
месецот и годината на воведување во евиденциите и во рубриката 7 „Забелешка“ се 
запишуваат другите податоци во врска со лицето на кое му е забранет влез во Република 
Македонија, податоците во врска со забраната и времето на траење на истата, кои не 
можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 51
(1) Во евиденцијата за извршени самоубиства, содржани се податоците од ставовите (5) 

и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 45 и 
содржи вкупно десет рубрики, од кои рубриките 3, 4 и 5 формираат посебен дел „ 
Податоци за лице“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Станично подрачје   каде  е  извршено самоубиството“ се запишува станичното 
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подрачје  каде е  извршено самоубиството; во рубриката 3 „Презиме и име, датум и место 
на раѓање, единствен матичен број и пол“ се запишуваат податоци за лицето кое извршило 
самоубиство (името и презимето, единствениот матичен број, датумот и местото на 
раѓање и полот); во рубриката 4 „Име на татко, име на мајка, адреса на живеалиште или 
престојувалиште“ се запишуваат податоците за  родителите на лицето кое извршило 
самоубиство (името на таткото, името на мајката, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето) и во рубриката 5 „Национална припадност, државјанство, 
образование, занимање“ се запишуваат податоците за националната припадност, 
државјанството, образованието и занимањето на лицето кое извршило самоубиство, а 
доколку самоубиство е извршено од страна на вработен во Министерството за внатрешни 
работи се запишуваат и податоците за работното место и организациската единица на 
Министерството за внатрешни работи, каде работел работникот во време на 
извршувањето на самоубиството. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 6 „Време и место на извршување на самоубиството„ се 
запишуваат податоците за времето и местото на извршување на самоубиството; во 
рубриката 7 „Начин на извршување“ се запишуваат податоците за  начинот на кој е 
извршено самоубиството: со бесење, со  употреба на огнено оружје, давење во вода, 
труење со медикаменти,  со скокање од височина, фрлање под воз и друго; во рубриката 8 
„Причина за самоубиството“ се запишуваат причините за извршување на самоубиството 
(нервно растројство, здравствени проблеми, семејна караница, проблеми во  
образованието, несредени љубовни односи и друго); во рубриката 9 „Број на посебен 
извештај до основно јавно обвинителство“ се запишува бројот на посебниот извештај до 
основното јавно обвинителство и во рубриката 10 „Забелешка: (Да се наведе доколку 
самоубиството останало во обид)“ се запишува дали самоубиството останало во обид.

Член 52
(1) Во евиденцијата за несреќни случаи и несреќни случаи при работа, содржани се 

податоците од ставовите (5) и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри (А4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 46 и 
содржи вкупно девет рубрики, од кои рубриките 3, 4 и 5 формираат посебен дел 
„Податоци за лице“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Станично подрачје каде е регистриран несреќниот случај“ се запишува станичното  
подрачје  каде е регистриран  несреќниот случај; во рубриката 3 „Презиме и име, датум и 
место на раѓање, единствен матичен број и пол“ се запишуваат податоците за 
настраданото лице (Името и презимето, единствениот матичен број, датумот и местото на 
раѓање, полот); во рубриката 4 „Име на татко, име на мајка, адреса на живеалиште или 
престојувалиште“ се запишуваат податоците за родителите на настраданото лице (името 
на таткото, името на мајката, адресата на живеалиштето или престојувалиштето) и во 
рубриката 5 „Национална припадност, државјанство, образование, занимање“ се 
запишуваат податоците за националната припадност, државјанството, образованието и 
занимањето на настраданото лице, а доколку учесник во несреќниот случај е вработен во 
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Министерството за внатрешни работи се запишуваат и податоците за работното место и 
организациската единица на Министерството за внатрешни работи, каде работел 
работникот во време на несреќниот случај. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 6 „Време и место на случување“ се запишуваат податоците за 
времето и местото на несреќниот случај; во рубриката 7 „Околности под кои се случил 
несреќниот случај“ се запишуваат околностите кои довеле до настанување на несреќниот 
случај (елементарни и временски непогоди) и несреќниот случај при работа (поради 
непридржување кон заштитните мерки, нестручност на лицето, дотраеност на машините 
за работа, невнимание и останати околности); во рубриката 8 „Број на посебен извештај до 
основно јавно обвинителство“ се запишува бројот на посебниот извештај до основното 
јавно обвинителство и во рубриката 9 „Забелешка: (Се наведува дали се работи за 
несреќен случај или несреќен случај при работа)“ се запишува дали се работи за несреќен 
случај или несреќен случај при работа.

Член 53
(1) Во евиденцијата на лица на кои им е извршена проверка на идентитетот, содржани 

се податоците од ставот (5) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 47 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „ Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум на 
уписот“ се запишува денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во рубриката 3 
„Датум, час и место (улица и број, населено место и друго) на проверка на идентитет“ се 
запишува денот, месецот, годината, часот и местото (улица, населено место, место викано 
и друго) каде што е извршена проверката на идентитетот; во рубриката 4 „ Презиме и име 
на лицето над кое е извршена проверка на идентитет“ се запишува презимето, името на 
лицето над кое е извршена проверка на идентитетот; во рубриката 5 „Датум и место на 
раѓање, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето 
над кое  е извршена проверка на идентитет“ се запишува денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, единствениот матичен број, адресата на живеалиште или 
престојувалиште, државата на лицето на кое му е извршена проверка на идентитетот; во 
рубриката 6 „Законски основ и причини за проверка  на идентитет“ се запишува 
законскиот основ и причините за проверка на идентитетот (предизвикува сомневање дека 
е сторител на кривично дело или прекршок или дека има намера да стори такви дела или 
одговара на описот на лице по кое се трага; приведување, лишување од слобода и друго); 
во рубриката 7 „ Презиме и име и организациска единица на полицискиот службеник кој  
извршил проверка на идентитет “ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник кој извршил проверка на идентитетот и назив на организациската единица во 
која е вработен полицискиот службеник кој извршил проверка на идентитетот; во 
рубриката 8 „Начин на кој е извршена проверка на идентитет“ се запишува начинот на кој 
е извршена проверката на идентитетот (преку увид во лична карта со број, датум и орган 
на издавање, патна исправа со број, датум и орган на издавање,  возачка дозвола со број, 
датум и орган на издавање  или друга јавна исправа со фотографија со број, датум и орган 
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на издавање или на друг начин) и во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат други 
податоци во врска со лицето на кое му е извршена проверка на идентитетот , начинот на 
проверка на идентитет и преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.

Член 54
Евиденцијата за дактилоскопирани, фотографирани лица и лица за кои е направена 

ДНК анализа може 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. 

Член 55
(1) Во евиденцијата за дактилоскопирани, фотографирани лица и лица за кои е 

направена ДНК анализа, содржани се податоците од ставот (7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 48 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број –Кримрегистрационен број“ се запишува реден број на уписот/ 
кримрегистрационен број; во рубрика 2 „Датум“ се запишува ден, месец и година на 
уписот; во рубрика 3 „Презиме, татково име, име, прекар, датум и место на раѓање, адреса 
живеење/престој), единствен матичен број, броја на документ за лична идентификација 
(лична карта, патна исправа)“ се запишува лични податоци за лицето кое е предмет на 
дактилоскопирање, фотографирање и ДНК анализа и тоа: презиме, татково име, име, 
датум и место на раѓање, адреса на живеење/престојување, прекар, единствен матичен 
број, број на документот за лична идентификација (лична карта, патна исправа); во 
рубрика 4 „Презиме, име, адреса на родител/старател на малолетно лице (документ за 
лична идентификација и своерачен потпис)“ се запишува  презиме и име, адреса и 
документ за лична идентификација на родител/ старател на малолетно лице кое е предмет 
на дактилоскопирање, фотографирање и ДНК анализа; во рубрика 5 „Законски 
основ/причина“ се запишува законски основ и причина за дактилоскопирање, 
фотографирање и ДНК анализа; во рубрика 6 „По чие барање“ се запишува по чие барање 
се врши дактилоскопирање, фотографирање и ДНК анализа – Организациона единица и 
презиме и име на полициски службеник; во рубрика 7 „Статус –осомничен, - сторител, - 
оштетен/жртва“ се запишува статус на лицето кое е предмет на дактилоскопирање, 
фотографирање и ДНК анализа осомничен/сторител, оштетен/жртва; во рубрика 8 „Земено 
: ОПЛ, Фото, ДНК“ се запишува кој материјал е земен: отпечатоци, фотографии и 
материјал за ДНК анализа и во рубрика 9 „Забелешка“ се запишува забелешка во која 
влегуваат други податоци за дактилоскопирање, фотографирање и ДНК анализа, како и 
име и презиме на полицискиот службеник кој е задолжен за постапување.
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Член 56
(1) Во евиденцијата за фото и видео записи од увиди и други настани содржани се 

податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 49 и 
содржи вкупно 13 рубрики, од кои рубриките 8, 9 и 10 формираат посебен дел 
„Изготвено“, рубриките 11 и 12 формираат посебен дел „Администрација“.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум“ се 
запишува денот, месецот и годината на уписот; во рубриката 3 „Кривично дело“ се 
запишува кривичното дело или друг настан за кои е вршен фото и видео запис; во 
рубриката 4 „Место на настан“ се запишува адресата на местото на настанот; во рубриката 
5 „Кој бил“ се запишува името и презимето на полицискиот службеник кој е задолжен за 
постапување; во рубриката 6 „Што е работено“ се запишува краткиот опис на постапката; 
во рубриката 7 „По чие барање“ се запишува по чие барање се врши фото и видео записот, 
организационата единица и името и презимето на полицискиот службеник; во рубриката 8 
„Фото“ се запишува дали од извршениот фото и видео запис се изготвени фотографии; во 
рубриката 9 „Албум“ се запишува дали од извршениот фото и видео запис е изготвен 
албум на фотографии; во рубриката 10 „ЦД“ се запишува дали од извршениот фото и 
видео запис е изготвен носач на електронски запис - ЦД; во рубриката 11 „Примено“ се 
запишува датумот кога е изготвен материјалот и даден во логисистика; во рубриката 12 
„Писарница“ се запишува датумот кога е предаден актот во писарницата и под кој број и 
во рубриката 13 „Забелешка“ се запишува забелешката во која влегуваат други 
покарактеристични податоци за извршениот фото и видео запис.  

Член 57
(1) Во евиденцијата за изработени вештачења и други анализи содржани се податоците 

од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А 4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 50 и 
содржи вкупно девет рубрики, од кои рубриките 8 и 9 формираат посебен дел „Број на 
предмет и датум“.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Вид на 
увид“ се запишува видот на увидот за кој е извршено вештачење или друга анализа; во 
рубриката 3 „Оштетен“ се запишуваат презимето и името, татковото име, датумот на 
раѓање, живеалиштето, единствен матичен број и бројот на личниот документ на 
оштетениот (физичкото лице, односно сопственикот или одговорното лице во правното 
лице); во рубриката 4 „Што се доставува за вештачење“ се запишува доставениот 
предметен материјал; во рубриката 5 „Кој доставил“ се запишува презимето и името на 
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екипата за увид или презимето и името на полицискиот службеник кој го доставил 
предметниот материјал; во рубриката 6 „Резултат од вештачењето“ се запишува 
резултатот од вештачењето и другите анализи; во рубриката 7 „Кој го земал вештачењето“ 
се запишува организационата единица и презимето и името на полицискиот службеник кој 
го подигнал вештачењето; во рубриката 8 „Доставен“ се запишува бројот и датумот на акт 
со кој е доставен предметот на вештачење; во рубриката 9 „Изработен“ се запишува бројот 
и датумот на актот со кој е примено вештачењето и во рубриката 10 „Забелешка“ се 
запишува забелешката во која влегуваат другите карактеристични податоци за 
извршеното вештачење и другите анализи.  

 
Член 58

Евиденцијата за криминалистички истражувања, криминалистички контроли, 
криминалистички обработки и акции може да се води како:

- евиденција за криминалистички истражувања;
- евиденција за криминалистички контроли;
- евиденција за криминалистички обработки и
- евиденција за криминалистички акции.

Член 59
 (1) Во евиденцијата за криминалистички истражувања содржани се податоците од 

ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираното 
истражување во календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга  од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А4  формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 51 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува Редниот број на криминалистичкото истражување;  
во рубриката 2 „Дата на воспоставување“ се запишува денот, месецот и годината кога е 
заведено криминалистичкото истражување во деловодната книга; во рубрика 3 „ Име/ 
псевдоним на истражувањето“ се запишува името односно  псевдоним на 
криминалистичкото истражување; во рубрика 4 „Предмет на истражувањето, вид на 
криминален проблем“ се зпишува за кој криминален проблем/појава треба да се собираат 
податоци и информации; во рубрика 5 „Ниво, подрачје“ се запишува национално ниво - на  
територија на Република Македонија,  Регионално  ниво - на  подрачје на повеќе Сектори 
за внатрешни работи, локално ниво - на подрачје на еден Сектор за внатрешни работи или 
една Полициска станица;  во рубрика 6 „Организациона единица “ се запишува 
организационата единица носител на активноста која   го предлага воспоставувањето на 
криминалистичкото истражување; во рубрика 7 „Вклучени организациони единици“ се 
запишувааат организационите единици кои согласно План ќе бидат задолжени за 
собирање на информации и постапување; во рубрика 8 „Временска рамка“ се запишува 
планираното времетраење на криминалистичкото истражување; во рубрика 9 „Поврзани 
криминалистички контроли,  обработки и акции“ се запишува воспоставените 
криминалстички контроли, криминалистички обработки и акции кои ќе произлезат од 
истражувањето на криминлниот  проблем/појава и во рубрика 10 „Забелешка “се 
запишуваат други податоци кои се сметаат за важни а кои не можат да се запишат во 
другите рубрики на образецот.  
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Член 60
(1) Во евиденцијата за криминалистички контроли содржани се податоците од ставот 

(5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираната контрола 
во календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
420 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 52 и 
содржи вкупно 11 рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 
„Име/псевдоним на криминална група“ се запишува името, односно псевдонимот на 
криминалната група кое ќе се користи во понатамошното работење; во рубриката 3 
„Ознака (број на криминалната група)“ се запишува идентификациониот број на 
криминалната група  кој содржи  елементи – знак за нивото на делување на криминалната 
група  (Л – локално, Р – регионално, Н – национално ниво); знак за организационата 
единица која ја дефинирала криминалната група или подрачја на кои се одвива 
примарната активност на криминалната група; знак за реден број  на криминалната група 
која е дефинирана на одреден простор ; знак за годината во која криминалната група е 
дефинирана; знак за степенот на организираност  ( – висок ,  -  среден,  -  низок,  - 
неутврден); во рубриката 4 „Област на криминал, кривично дело“ се запишува област на 
криминал (недозволена трговија со дрога, недозволена трговија со оружје, криумчарење 
мигранти, трговија со луѓе, имотен криминал, насилен криминал, компјутерски криминал 
и друго) во која се вклучени лицата над кои е воспоставена криминалистичката контрола, 
назив на кривичното дело, законска квалификација на крививично дело  (член  од 
кривичен законик   на Република Македонија) за кое-и постои основано сомнение дека 
лицата над кои е воспоставена криминалистичката контрола ги извршуваат; во рубриката 
5 „Презиме и име, единствен матичен број на лица над кои се воспоставува 
криминалистичката контрола“, се запишуваат податоци кои се однесуваат на лицата од  
идентификувна криминална група  над кои е воспоставена криминалистичката контрола 
(Презиме и име, име на татко, име на мајка, алијас/прекар, пол, единствен матичен број, 
датум на раѓање, место на раѓање, националност, претходно име и презиме, моминско 
презиме,  општина на раѓање,  државјанство,  државјанство од друга држава , место на 
живеење, општина на живеење, адреса на живеење, адреса каде престојува лицето, 
школска подготовка, брачна состојба, физички опис (белези, тетоважи и друго), особени 
знаци, крвна група, ДНК, криминална историја, поседување на оружје, број на исправа  за 
идентификација – лична карта, патна исправа,  фотографија, сопственост на возила, возила 
кои ги управува, правни лица  (сопственик, управител, содружник), податоци за 
вработеност, занимање, специјалност, податоци за користени телефонски броеви и 
телефонски апарати/идентификационен број на телефонски апарат, локации поврзани со 
телефонска комуникација, електронска адреса (сопственици и корисници на интернет 
конекција), податоци за корисници на интернет сервиси, трансакции на парични средства, 
имот кој го поседува, улога во кривично правниот настан, криминална поврзаност со 
други лица, улога во групата и други податоци и информации кои го поврзуваат лицето со 
кривичното дело за  кое се осомничува); во рубриката 6 „Дата на воспоставување“ се 
запишуваат ден, месец и година  кога е заведен Предлогот за воспоставување на 
Криминалистичката контрола  во деловодната книга; во рубриката 7 „Организациона 
единица“ се запишува огранизационата единица во која е вработен полицискиот 
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службеник кој го предлага воспоставувањето на криминалистичката контрола; во 
рубриката 8 „Задолжен полициски службеник“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој го предлага воспоставувањето на криминалистичката 
контрола; во рубриката 9 „Преземени мерки“ се запишуваат податоци за  преземени мерки 
кои произлегуваат од полициски извиди, оперативни проверки, извршени претреси, 
извршени прегледи на лица  и превозни средства, одземени количини на дрога, оружје,  
цигари и други предмети, лишување од слобода на   лица,   легитимирање,   приведување,  
задржување, проверка на живеалиште, проверки од преминување на државната граница и 
други мерки кои произлегуваат од полициските овластувања, како и добиени сознанија од 
различни извори (граѓани, прикриени извори, други служби за спроведување на законот и 
државни институци, странски полициски служби, медиуми и слично), службени 
поднесоци,  кривични пријави и посебни извештаи во врска со членови од криминалната 
група; во рубриката 10 „Дата на затварање“ се запишува денот, месецот и годината  кога е 
е заведен Предлогот за затварање на Криминалистичката контрола  во деловодната книга 
и во рубриката 11 „Забелешка“ се запишуваат други податоци кои се сметаат за важни, а 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 61
(1) Во евиденцијата за криминалистички обработки содржани се податоците од ставот 

(5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираната обработка 
во календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 297 милиметри на 
420  милиметри  (А 3  формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 53  и 
содржи вкупно 12 рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следните податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 
„Име/псевдоним на криминалистичка обработка“ се запишува името, односно 
псевдонимот на криминалистичката обработка кое ќе се користи во понатамошното 
работење; во рубриката 3 „Презиме и име на лице/а, единствен матичен број опфатени во 
криминалистичката обработка или непознато лице/а“ се запишуваат податоци кои се 
однесуваат на лицата над кои е воспоставена криминалистичката обработка (презиме, име, 
име на татко, име на мајка, алијас/прекар, пол, единствен матичен број, ден, месец и 
година на раѓање, место на раѓање, националност, претходно презиме и име, моминско 
презиме,  општина на раѓање, државјанство, државјанство од друга држава, место на 
живеење, општина на живеење, адреса на живеење, адреса каде престојува лицето, 
школска подготовка, брачна состојба, физички опис (белези, тетоважи и друго), особени 
знаци, крвна група,  ДНК, криминална историја, поседување на оружје, број на  исправа за  
лична идентификација – лична карта, патна исправа, фотографија, сопственост на возила, 
возила кои ги управува, правни лица (сопственик, управител, содружник), податоци за 
вработеност, занимање, специјалност, податоци за користени телефонски броеви и 
телефонски апарати/идентификационен број на телефонски апарат,  локации поврзани со 
телефонска комуникација, електронска адреса (сопственици и корисници на интернет 
конекција), податоци за корисници на интернет сервиси, трансакции на парични средства, 
имот кој го поседува, улога во кривично правниот настан, криминална поврзаност со 
други лица, припадник на криминална група, улога во групата и други податоци и 
информации кои го поврзуваат лицето со кривичното дело за кое се осомничува); во 
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рубриката 4 „Број на предмет, досие“ се запишува бројот на предметот/досие  кој му се 
доделува на лицето над кое се воспоставува криминалистичката обработка; во рубриката 5 
„Област на криминал, кривично дело“ се запишува област на криминал (недозволена 
трговија со дрога, недоаволена трговија со оружје, криумчарење мигранти, трговија со 
луѓе, имотен криминал, насилен криминал, компјутерски криминал и друго) во која се 
вклучени лицата над кои е воспоставена криминалистичката обработка, назив на 
кривичното дело, законска квалификација на крививично дело  (член  од кривичен 
законик  на Република Македонија) за кое-и постои основано сомнение дека лицата над 
кои е воспоставена криминалистичката обработка ги извршуваат или конкретен кривично 
правен настан  од потежок вид  извршен од непознат/ти  сторители за кои треба да се 
преземат полициски извиди или истражни дејствија за негово расветлување: време-датум, 
ден во неделата, час, место/локација, објект на напад, начин на извршување, употребени 
сретства, предмет на кривичното дело, оштетено лице, жртва, пронајдени траги, предмети, 
како и други податоци поврзани со кривичното дело кои произлегуваат од извршениот 
увид, извршени вештачења и друго; во рубриката 6 „Име/псевдоним, организациона 
единица, дата на претходно воспоставена криминалистичка контрола над криминалната 
група“ се запишува името/псевдонимот на криминалистичката контрола над  
криминалната група (доколку претходно била воспоставена), организационата единица 
која ја воспоставила и ден, месец и година  на воспоставувањето на криминалистичката 
контрола; во рубриката 7 „Дата на воспоставување на криминалистичка обработка“ се 
запишува денот, месецот и годината кога е заведен предлогот за воспоставување на 
криминалистичката обработка во деловодната книга; во рубриката 8 „Организациона 
единица“ се запишува огранизационата единица во која е вработен полицискиот 
службеник кој го предлага воспоставувањето на криминалистичката обработка; во 
рубриката 9 „Полициски службеник“ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник кој го предлага воспоставувањето на криминалистичката обработка; во 
рубриката 10 „Преземени мерки“ се запишуваат податоци за  преземени мерки кои 
произлегуваат од полициски извиди, оперативни проверки, извршени претреси, извршени 
прегледи на лица и превозни средства, количина на одземена дрога, оружје, цигари и 
други предмети, лишување од слобода на лица, легитимирање, приведување, задржување, 
проверка на живеалиште, извршени разговори со осомничени лица, сведоци, очевидци, 
жртви и други лица, применети посебни истражни мерки, проверки од  преминување на 
државната граница и други мерки кои произлегуваат од полициските овластувања како и 
добиени сознанија од различни извори (граѓани, прикриени извори, други служби за 
спроведување на законот и државни институци, странски полициски служби, медиуми и 
слично), службени поднесоци, кривични пријави и посебни извештаи; во рубриката 11 
„Дата на затворање“ се запишува денот, месецот и годината кога е заведен предлогот за 
затворање на криминалистичката обработка во деловодната книга и во рубриката 12 
„Забелешка“ се запишуваат други податоци кои се сметаат за важни, а кои не можат да се 
запишат во другите рубрики на образецот.

Член 62
(1) Во евиденцијата за криминалистички акции содржани се податоците од ставот (5) на 

овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираната акција во 
календарската година. 

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се  210 милиметри на 
297 милиметри  (А 4  формат).
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(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 54 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот 4 на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на криминалистичката акција; во 
рубриката 2 „Дата на воспоставување“ се запишува денот, месецот и годината кога е 
заведен предлогот за воспоставување на криминалистичката акција во деловодната книга; 
во рубриката 3 „Име/псевдоним на акција“ се запишува името, односно псевдонимот на 
криминалистичката акција; во рубриката 4 „Причини за заведување“ се запишуваат 
причините за заведување (значаен безбедносен настан од повисок ризик, спортски, 
културни и други манифестации и собири од поголем обем, изборен процес, согледување 
на одредена криминална појава по линија на криминалитет како безбедносна закана на 
локално, регионално и национално ниво); во рубриката 5 „Ниво, подрачје“се запишува 
нивото на кое се спроведува криминалистичката акција, односно национално ниво кога 
криминалистичката акција се спроведува на ниво на територијата на Република 
Македонија, регионално ниво кога криминалистичката акција се спроведува на ниво на 
подрачјето на повеќе Сектори за внатрешни работи или локално ниво кога 
криминалистичката акција се спроведува на ниво на подрачјето на еден сектор за 
внатрешни  работи или една полициска станица; во рубриката 6 „Организациона единица“ 
се запишува организационата единица која го предлага воспоставувањето на 
криминалистичката акција; во рубриката 7 „Преземени мерки“ се запишува деловодниот 
број на изготвениот план за постапување со конкретни оперативно тактички  мерки и 
други активности; во рубриката 8 „Дата на затварање“ се запишува датумот кога е заведен 
предлогот за затварање на криминалистичката акција и во рубриката 9 „Забелешка“ се 
запишуваат другите податоци кои се сметаат за важни, а кои не можат да се запишат во 
другите рубрики на образецот.

Член 63
Евиденцијата за дневни настани во врска со вршењето на полициските работи и 

извршени увиди може да се води како:
- евиденција за дневни настани вo врска со вршењето на полициските работи и
- евиденција за извршени увиди.

Член 64
(1) Во евиденцијата за дневни настани во врска со вршење на полициските работи 

содржани се податоците од ставот (5) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 55 и 
содржи вкупно седум рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број/Евиденциски  број“ се запишува редниот број на уписот и 
евиденцискиот број  на примената пријава; во рубриката 2 „Датум и час кога е пријавено –
дознаено за настанот “ се запишува денот, месецот, годината и часот кога настанот е 
пријавен, односно кога е дознаено за настанот; во рубриката 3 „ Презиме и име, единствен 
матичен број, адреса на живеалиште или престојувалиште на  пријавителот ако е физичко 
лице, односно назив и седиште на правно лице ако пријавител е правно лице“ се запишува 
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презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен 
број на лицето, адресата на живеалиштето или престојувалиштето на лицето ако 
пријавителот е физичко лице, односно називот и седиштето, единствен матичен број на 
субјектот и шифрата на дејноста на правното лице ако пријавителот е правно лице; во 
рубриката 4 „Пријавен  настан  или  полициско овластување и краток  опис  на  пријавени 
- дознаени настани  или  применето полициско  овластување“ се запишува краток опис на 
пријавените или дознаените настани (кривични дела, прекршоци, примена на полициски 
овластувања, обраќање на граѓаните по прашања од надлежност на Министерството за 
внатрешни работи, загрозување на луѓето или имотот и сите останати настани од значење 
за Министерството за внатрешни работи); во рубриката 5 „Преземени мерки“ се 
запишуваат преземените мерки од надлежната организациска единица на Министерството 
за внатрешни работи (извршен увид на местото на настанот, изготвен записник за примена 
пријава од граѓани, испратена интервенција од страна на полициски службеник и друго); 
во рубриката 6 „Изготвени поднесоци со евиденциски  број“ се запишуваат  
евиденциските броеви на изготвените поднесоци (службени белешки, записник за 
извршен увид, поднесена кривична пријава, односно барање за поведување прекршочна 
постапка и друго) и во рубриката 7 „Забелешка“ се запишуваат другите преземени мерки, 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 65
(1) Во евиденцијата за извршени увиди содржани се податоците од ставовите (5) и (6) 

на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А 3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 56  и 
содржи вкупно 38 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број на увидот“ се запишува редниот број на уписот; во 
рубриката 2 „Датум на вршење на увидот“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
кога е вршен увидот; во рубриката 3 „Кривично дело“ се запишува за кој кривично правен 
настан е вршен увидот; во рубриката 4 „Каде е извршен увидот“ се запишува местото каде 
е вршен увидот (куќа, стан, патничко моторно возило, продавница и др.), адреса и 
податоци од оштетениот: презиме и име, татковото име, датумот на раѓање, 
живеалиштето, единствен матичен број и бројот на личниот документ на оштетениот 
(физичкото лице, односно сопственикот или одговорното лице во правното лице); во 
рубриката 5 „ Увидна екипа (состав)“ се запишува презимето и името на членовите на 
увидната екипа; во рубриките 6,7,8 и 9   „Присутни на увидот“ се запишува кој освен 
увидната екипа присуствувал на увидот (јавен обвинител, вешто лице, полициски 
службеник и други); во рубриките 10, 11, 12, 13 и 14 „Последици“ се запишуваат 
последиците кои настанале од извршениот кривично правен настан за кој се врши увидот 
(смрт, телесна повреда, повреда, материјална штета и останато); во рубриките 15 и 16 
„Дополнително обезбедено“ се запишуваат дополнително обезбедените предмети и 
материјали (провизорни отпечатоци, материјали и предмети) и во рубрика 17 „Издадени 
потврди“ се запишуваат издадените потврди по барање на оштетените за остварување на 
права.
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(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриките 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 „Пронајдени траги“ се 
запишува какви траги се пронајдени при вршење на увидот, папиларни линии, крв и 
излачевини, брави и катанци, проектили и чаури, стапала, коса и влакна, бои и лакови, 
наркотици и отрови, пожари и експлозии и останато; во рубриките 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 
34 „Изготвени списи“ се запишува какви списи се изработени од страна на увидната екипа 
во врска со извршениот увид, кривична пријава,  записник, посебен извештај, службена 
белешка, албум, скица и останати акти; во рубрика 35 „Датум на изготвување на 
предметот“ се запишува денот, месецот и годината кога е комплетно завршен предметот 
од извршениот увид; во рубриката 36 „Примено во логистика“ се запишува денот, месецот 
и годината кога предметот е примен во логистика и во рубриката 37 „Деловоден број на 
увидот“ се запишува деловодниот број на увидот и во рубрика 38 „Забелешка“ се 
запишуваат други карактеристични податоци за извршениот увид. 

Член 66
Евиденцијата за сообраќајни незгоди може да се води како:
- евиденција за случени сообраќајни незгоди и
- евиденција за издадени потврди за оштетено возило со странски регистарски 

таблички.

Член 67
(1) Во евиденцијата за случени сообраќајни незгоди, содржани се податоците од 

ставовите (5) и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 57 и 
содржи вкупно 14 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Датум кога е извршен увидот“ се запишува денот, месецот и годината кога е извршен 
увидот; во рубриката 3 „Место на сообраќајната незгода“ се запишува местото каде се 
случила сообраќајната незгода; во рубриката 4 „Презиме и име и организациска единица 
на полициските службеници кои го вршат увидот“ се запишува презимето и името и 
називот на организациската единица на полициските службеници кои го вршеле увидот; 
во рубиката 5 „Презиме и име, единствен матичен број, датум  и место на раѓање, адреса 
на живеалиште или престојувалиште на учесниците во сообракајната несреќа“ се 
запишува презимето и името, единствениот матичен број, денот, месецот и годината на 
раѓање, адресата на живеалиштето или престојувалиштето за физичко лице и називот и 
седиштето за правно лице; во рубриката 6 „Настанати последици од сообраќајната 
незгода“ се запишуваат последиците кои настанале од сообраќајната незгода и во 
рубриката 7 „Вид, марка и регистарски број на возило (товарно моторно возило, патничко 
моторно возило, автобуси, моторцикли, велосипед со мотор, велосипеди, запрежни и 
добиток)“ се запишува видот, марката и регистарскиот број на возилото (товарно моторно 
возило, патничко моторно возило, автобуси, моторцикли, велосипеди со помош на мотор, 
велосипеди, запрежни и добиток).
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(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 8 „Категорија на учесниците во сообраќајни незгоди 
(професионалци, аматери и лица без возачка дозвола)“ се запишува категоријата на 
учесниците во сообраќајната незгода (возачи професионалци, аматери и лица без возачка 
дозвола); во рубриката 9 „Сторител (познат, непознат)“ се запишува дали сторителот е 
познат или непознат; во рубриката 10 „Присутни при вршење на увидот (обвинител, 
вешто лице и друго)“ се запишуваат присутните при вршењето на увидот (јавниот 
обвинител, вештите лица и други); во рубриката 11 „Изготвени списи, (записник, 
кривична пријава, посебен извештај, барање, службена белешка, алкотест, албум, скица, 
крв и урина и наркотест)“ се запишуваат изготвените списи (записник, кривична пријава, 
посебен извештај, барање, службена белешка, алкотест, албум, скица, крв, урина и друго); 
во рубриката 12 „Државјанство на учесниците во сообраќајната  незгода“ се запишува 
државјанството на учесниците во сообраќајната незгода; во рубриката 13 „Предадено“ се 
запишува денот, месецот и годината на предавање и во рубриката 14 „Примено и потпис“ 
се запишува потписот на примателот.

Член 68
(1) Во евиденцијата за издадени потврди за оштетено возило со странски регистарски 

таблици, содржани се податоците од ставовите (5) и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 58 и 
содржи вкупно 12 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Ден, месец, година и час на издавање на потврдата“ се запишува денот, месецот, 
годината и часот кога е издадена потврдата; во рубриката 3 „Презиме и име, адреса на 
живеалиште или престојувалиште, државјанство и број на патната исправа на учесникот 
во незгода на кој му се издава потврдата“ се запишува презимето и името, денот, месецот 
и годината на раѓање, адресата на живеалиштето или престојувалиштето, бројот на 
патната исправа на учесникот во сообраќајната незгода на кој му е издадена потврдата; во 
рубриката 4 „Вид, марка и регистарски број на возилото“ се запишува видот, марката и 
регистарскиот број на возилото; во рубриката 5 „Датум на сообраќајната незгода“ се 
запишува денот, месецот и годината кога се случила сообраќајната незгода и во рубриката 
6 „Место на сообракајната незгода“ се запишува местото каде се случила сообраќајната 
незгода.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 7 „Опис на оштетувањето на возилото“ се запишува описот на 
оштетување на возилото; во рубриката 8 „Презиме и име, адреса на живеалиште или 
престојувалиште, државјанство и број на патна исправа на другиот учесник во сообраќајна 
незгода“ се запишува презимето и името, денот, месецот и годината на раѓање, адресата на 
живеалиштето или престојувалиштето, бројот на патната исправа на другиот учесник во 
сообраќајната незгода; во рубриката 9 „Возилото е осигурано во друштвото за 
осигурување“ се запишува називот на друштвото за осигурување каде е осигурано 
возилото; во рубриката 10 „Назив на организациска единица која ја издава потврдата“ се 
запишува називот на организациската единица која ја издава потврдата; во рубриката 11 
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„Презиме и име на полицискиот службеник кој ја издал потврдата“ се запишува презимето 
и името на полицискиот службеник што ја издал потврдата и во рубриката 12 „Забелешка“ 
се запишуваат други податоци кои се важни, а кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.

Член 69
(1) Во евиденцијата за употреба на средства за присилба, содржани се податоците од 

ставот (5) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 59 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден Број/Дневни настани број“ се запишува  редниот број на уписот и 
редниот број од Евиденцијата за дневните настани во врска со вршењето на полициските 
работи каде што е евидентирана употребата на средството за присилба; во рубриката 2 
„Датум,  час  и  место на  употреба  на средство  за присилба“ се запишува денот, месецот, 
годината, часот и местото (улица, населено место, место викано, спортски објект и друго) 
каде што е употребено средството за присилба; во рубриката 3 „Употребено средство за 
присилба“ се запишува видот на употребеното средство за присилба (физичка сила, 
полициска палка, средства за врзување на лица, огнено оружје и друго); во рубриката 4 
„Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на 
лицето врз кое  е употребено средството за присилба“ се запишува презимето и името, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен број и адреса на 
живеалиште или престојувалиште на лицето врз кое е употребено средството за присилба; 
во рубриката 5 „Настанати последици (да/не), вид на последици“ се запишуваат 
настанатите последици и видот на последиците (телесна повреда, тешка телесна повреда и 
друго); во рубриката 6 „ Презиме и име и организациска  единица на полицискиот 
службеник  кој употребил  средство за присилба“ се запишува презимето и името на 
полицискиот/те службеник/ци кој/кои го употребил/е средството за присилба и  
организациската/те единица/и во која е вработен полицискиот службеник кој го употребил 
средството за присилба; во рубриката 7 „Изготвени поднесоци со евиденциски број“ се 
запишува евиденцискиот број на сите изготвени службени поднесоци (извештај за 
употреба на средства за присилба, службена белешка и друго); во рубриката 8 „Оценка за 
оправданост на употребените  средства за присилба“ се запишува оценката за 
основаноста, оправданоста и правилноста на употребата на средството за присилба  со 
евиденцискиот број и денот, месецот и годината на изготвувањето (основана или 
неоснована); во рубриката 9 „Евиденциски  број  на препратен акт и до каде е препратен“ 
се запишува евиденцискиот број на пропратниот акт доставен до организациската единица 
во Министерството за внатрешни работи што ги врши работите во врска со внатрешната 
контрола и професионални стандарди,  односно ревизија  (кога е  употребено огнено 
оружје, кога е предизвикана тешка телесна повреда или настапи смрт на некое лице или 
кога средството за присилба е употребено кон повеќе лица) и во рубриката 10 
„Забелешка“ се запишуваат податоци за употребата на средствата за присилба, 
предизвиканите последици  преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.
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Член 70
(1) Во евиденцијата за примени поплаки од граѓани, содржани се податоците од ставот 

(5) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 60 и 
содржи вкупно осум рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден Број/Дневни настани број или Евиденциски број и датум“ се запишува  
редниот број на уписот и редниот број од Евиденцијата за дневните настани во врска со 
вршењето на полициските работи  каде што е евидентирана  поплаката или евиденциски 
број под кој е заведена доставената поплака; во рубриката 2 „ Презиме и име, единствен 
матичен број и живеалиште или престојувалиште на пријавителот ако е физичко лице, 
односно назив и седиште на правното лице ако пријавител  е правно лице“ се запишува 
презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен 
број и адресата на живеалиштето или престојувалиштето на лицето кое ја пријавило 
поплаката ако пријавителот е физичко лице, односно називот и седиштето, единствен 
матичен број на субјектот и шифра на дејност на правното лице ако пријавителот е правно 
лице; во рубриката 3 „Кратка содржина на поплаката“ се запишува кратката содржина 
(опис) на пријавената поплака; во рубриката 4 „Презиме и име и организациска  единица 
на полицискиот службеник задолжен за постапување“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој е задолжен за постапување по поплаката; во рубриката 5 
„Поплаката е завршена  (да/не), начин на кој е завршена“ се запишува дали поплаката е 
завршена и начинот на кој е завршена (усно или писмено предупредување, поднесно 
барање за поведување прекршочна постапка и друго); во рубриката 6 „Евиденциски  број  
и датум  на доставено известување до подносителот на поплака“ се запишува 
евиденцискиот број  и денот, месецот, годината  на доставеното известување до 
подносителот на поплаката; во рубриката 7 „Поднесени службени материјали  со 
евиденциски  број“ се запишува евиденциските броеви на сите изготвени службени 
поднесоци (службена белешка за дадено усно предупредување, предупредување, поднесно 
барање за поведување прекршочна постапка и друго) и во рубриката 8 „Забелешка“ се 
запишуваат други податоци во врска со поплаката, пријавителот, оштетениот, сторителот, 
полицискиот службеник и преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.

Член 71
(1) Во евиденцијата на поднесени претставки од граѓани против полициски службеник  

и преземени мерки, содржани се податоците од ставот (5) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А4 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 61 и 
содржи вкупно девет рубрики.
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(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден Број/Дневни настани број или Евиденциски број“ се запишува  се 
запишува редниот број на уписот,  редниот број од Евиденцијата за дневни настани во 
врска со вршењето на полициските работи каде што е евидентирана поднесената 
претставка од граѓанин против полициски службеник или евиденцискиот број со денот, 
месецот и годината под кој е заведена доставената претставка; во рубриката 2 „Датум и 
час  кога  е поднесена претставката“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога е 
поднесена претставката; во рубриката 3 „ Презиме и име, единствен матичен број и адреса 
на живеалиште или престојувалиште на  подносителот на претставката ако е физичко 
лице, односно назив и седиште на правното лице ако подносител  е правно лице“ се 
запишува презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот 
матичен број и адреса на живеалиштето или престојувалиштето на лицето кое ја поднело 
претставката ако подносителот  е физичко лице, односно називот и седиштето, единствен 
матичен број на субјектот и шифрата на дејноста на правното лице ако подносителот е 
правно лице; во рубриката 4 „Кратка содржина на претставката“ се запишува  кратка 
содржина на поднесената претставка; во рубриката 5 „Презиме, име и организациска 
единица на полицискиот службеник против кого е поднесена претставката“ се запишува 
презимето и името на полицискиот службеник и називот на  организациската единица во 
која е вработен полицискиот службеник против кога е поднесената претставката или  
назив на организациската единица против која е поднесена претставката; во рубриката 6 
„Поднесени службени материјали  со евиденциски број“ се запишуваат евиденциските 
броеви на сите изготвени службени поднесоци (службена белешка, барање за поведување 
на прекршочна постапка, кривична пријава и друго); во рубриката 7 „Организциска 
единица до каде што е препратена претставката и евиденциски број“ се запишува 
евиденцискиот број на пропратниот акт доставен до организациската единица во 
Министерството за внатрешни работи што ги врши работите во врска со внатрешната 
контрола и професионални стандарди, односно ревизија (Секторот за внатрешни работи, 
полициската станица, полициско одделение или друга организациска единица); во 
рубриката 8 „Преземени мерки  против  полицискиот службеник“ се запишуваат 
преземените мерки против полицискиот службеник (писмено укажување, предлог за 
поведување на дисциплинска постапка и друго) и во рубриката 9 „Забелешка“ се 
запишуваат други податоци во врска со поднесената претставка, подносителот, 
полицискиот службеник, организациската единица и преземените мерки, кои не можат да 
се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 72
Евиденцијата за привремено одземени и пронајдени предмети може да се води како:
- евиденција на привремено одземени предмети;
- евиденција на пронајдени предмети;
- евиденција на привремено одземени сообраќајни дозволи и регистарски таблици и
 - евиденција за привремено одземени возачки дозволи. 

Член 73
(1) Во евиденцијата на привремено одземени предмети, содржани се податоците од 

ставовите (5) и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   
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(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 62 и 
содржи вкупно 12 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден Број/Дневни настани број“се запишува редниот број на 
уписот и редниот број од Евиденцијата за дневни настани во врска со вршењето на 
полициските работи каде што е евидентиран привремено одземениот предмет; во 
рубриката 2 „Датум  и  час  кога  е одземен  предметот“ се запишува денот, месецот, 
годината и часот кога е одземен предметот и евиденцискиот број со ден, месец и година на 
изготвениот образец со кој е одземен предметот; во рубриката 3 „Презиме и име, 
единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште  на  лицето од кое е 
одземен  предметот  ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако е 
одземен од правно лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, единствениот матичен број и адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето на лицето од кое е привремено одземен предметот ако е физичко лице, 
односно називот и седиштето, единствен матичен број на субјектот и шифрата на дејноста 
на правното лице ако предметот е одземен од правно лице; во рубриката 4 „Вид  на  
одземените  предмети,  краток опис со идентификациони обележја на истите и приближна  
материјална  вредност  изразена  во денари“ се запишува видот на одземените предмети 
(накит, мобилен телефон, компјутер и друго) со  краток опис на идентификационите 
обележја (сериски број, боја и друго) на привремно одземните предмети со приближна 
материјална вредност и во рубиката 5 „Причина за одземање на предметот“ се запишува 
законскиот основ или причините за одземањето на предметот (предмет на кривично дело, 
прекршок или имотна корист прибавена со кривично дело или прекршок ако може да 
послужи како доказ во постапката и друго).

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 6 „Презиме и име и организациска единица на полицскиот 
службеник кој го одзел предметот“ се запишува  презимето и името на полицискиот 
службеник кој привремено го одзел предметот и називот на организациската единица во 
која е вработен полицискиот службеник кој привремено го одзел предметот; во рубриката 
7 „Презиме и име и организациска единица на полицискиот службеник  на кој му е 
предаден на чување и место каде се чува предметот“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник и називот на  организациската единица  на полицискиот 
службеник на кој му е предаден на чување привремено одземниот предмет и местото каде 
што се чува истиот (во просторија за привремено одземени предмети во полициската 
станица, во секторот за внатрешни работи и друго); во рубриката 8 „Предаден на чување 
на  правно  лице (да-не) назив и седиште на правното  лице“ се запишува дали предметот е 
предаден на чување во правно лице,  назив и седиште на правното лице чија дејност е 
вршење на промет и услуги со таков вид на предмети или стоки каде што е предаден 
предметот на чување; во рубриката 9 „Датум и час на враќање на одземениот  предмет“ се 
запишува денот, месецот, годината и часот на враќање на привремено  одземениот 
предмет; во рубриката 10 „Презиме и име, единствен матичен број и адреса на 
живеалиште или престојувалиште на лицето на кое му е вратен одземениот  предмет ако е 
физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако е вратен на правно лице“ се 
запишува презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот 
матичен број и адреса на живеалиштето или престојувалиштето на лицето на кое е вратен  
привремено одземениот предмет ако е физичко лице, односно називот и седиштето, 
единствен матичен број на субјектот и шифрата на дејноста на правното лице ако 
предметот е вратен на правно лице; во рубриката 11 „Причини за враќање на 
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предметот/Во прилог на“ се запишуваат причините за враќање на предметот (не е предмет 
на кривично дело, прекршок или имотна корист прибавена со кривично дело или 
прекршок не може да послужи како доказ во постапката и друго) или дали привремено 
одземениот предмет е во прилог на кривична пријава, посебен извештај, барање за 
поведување на прекршочна постапка и во рубриката 12 „Забелешка“ се запишуваат други 
податоци во врска со привремено одземениот предмет и преземените мерки, кои не можат 
да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 74
(1) Во евиденцијата на пронајдени предмети, содржани се податоците од ставовите (5) 

и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 63 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден Број/Дневни настани број“се запишува редниот број на 
уписот и редниот број од Евиденцијата за дневни настани во врска со вршењето на 
полициските работи каде што е евидентиран пронајдениот предмет; во рубриката 2 
„Датум и час кога е пронајден предметот“ се запишува денот, месецот, годината и  часот 
кога е пронајден предметот; во рубриката 3 „ Презиме и име, единствен матичен број и 
адреса на живеалиште или престојувалиште на  лицето кое го пронашло предметот или 
презимето, името и организациска единица на полицискиот службеник кој го пронашол 
предметот“ се запишува презимето, името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, 
единствениот матичен број и адресата на живеалиштето или престојувалиштето на 
граѓанинот кој го пронашол предметот или презимето и името на полицискиот службеник 
и називот на организациската единица на полицискиот службеник кој го пронашол 
предметот; во рубриката 4 „Вид на пронајдениот предмет, краток опис со  
идентификациони обележја на предметот и приближна материјална вредност  изразена  во  
денари“ се запишува видот на пронајдениот предмет (новчаник, накит, документ, 
компјутер и друго), краток опис на идентификационите обележја (сериски број, боја и 
друго) со приближна материјална вредност изразена во денари и во рубриката 5 „Место 
(улица, број, место викано, населено место) каде е пронајден предметот“ се запишува 
местото (улица, јавен објект, место викано и друго) каде што е пронајден предметот.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 6 „Презиме и име и организациска единица на полицискиот 
службеник на кој му е предаден на чување и место каде се чува предметот“ се запишува 
презимето и името на полицискиот службеник и називот на организациската единица  на 
полицискиот службеник на кој му е предаден на чување пронајдениот предмет и местото 
каде што се чува истиот (во просторија за привремено одземени/пронајдени предемти во 
полициска станица, во сектор за внатрешни работи и друго); во рубриката 7 „Датум и час  
на враќање на пронајдениот предмет“ се запишува денот, месецот, годината и часот на 
враќање на пронајдениот предмет; во рубриката 8 „ Презиме и име, единствен матичен 
број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето на кое му е вратен 
пронајдениот предмет ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако 
е вратен на правно лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот, годината и 
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местото на раѓање, единствениот матичен број и адреса на живеалиштето или 
престојувалиштето на лицето на кое е вратен  пронајдениот предмет ако  е физичко лице, 
односно називот и седиштето, единствен матичен број на субјектот и шифрата на дејноста 
на правното лице ако предметот е вратен на правно лице; во рубриката 9 „Во прилог на 
(кривична пријава број, на барање број и слично)“ се запишува дали предметот е во 
прилог на кривичната пријава, посебниот извештај, барањето за поведување на 
прекршочната постапка и друго и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат други 
податоци во врска со пронајдениот  предмет и преземените мерки, кои не можат да се 
запишат во другите рубрики на образецот.

Член 75
(1) Во евиденцијата на привремено одземени сообраќајни дозволи и регистарски 

таблици, содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 64 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум кога 
се одземени“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога се одземени 
сообраќајната дозвола и регистарските таблици; во рубриката 3 „Основ причина за 
одземање на сообраќајната дозвола/регистарските таблици“ се запишува основот, 
причината поради која се одземаат сообраќајната дозвола и регистарските таблици; во 
рубриката 4 „Ознаки и број на регистарските таблици“ се запишува бројот на 
регистарските таблици; во рубриката 5 „Колку регистарски таблици се одземени“ се 
запишува бројот на одземените регистарски таблици; во рубриката 6 „Број на сообраќајна 
дозвола“ се запишува бројот на сообраќајната дозвола; во рубриката 7 „Презиме и име и 
организациска единица на полицискиот службеник кој ги одзел“ се запишува презимето и 
името на полицискиот службеник кој ги одземал сообраќајната дозвола и регистарските 
таблици и назив на организациската единица во која е вработен полицискиот службеник; 
во рубриката 8 „Датум на враќање“ се запишува денот, месецот, годината и часот на 
враќање на одземените сообраќајни дозволи или регистарските таблици; во рубриката 9 
„Презиме и име и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето на кое му се 
вратени“ се запишува презимето и името и адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето на лицето на кое се вратени сообраќајната дозвола и регистарските 
таблици и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат други податоци кои се важни, а не 
можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

 
Член 76

(1) Во евиденцијата на привремено одземени возачки дозволи, содржани се податоците 
од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   
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(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 65 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум на 
одземање“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога е  извршено одземањето на 
возачката дозвола; во рубриката 3 „Број на возачката дозвола“ се запишува бројот на 
возачката дозвола; во рубриката 4 „Основ и причина за одземање на возачката дозвола“ се 
запишува основот, причината поради која  е одземена возачката дозвола; во рубриката 5 
„Презиме и име и организациска едеиница на полицискиот службеник кој ја одзел“ се 
запишува презимето и името на полицискиот службеник кој ја одзел возачката дозвола и 
назив  на организациската единица во која е вработен полицискиот службеник; во 
рубриката 6 „Евидентен број на поднесокот“ се запишува евидентниот број на поднесокот 
со кој е одземена возачката дозвола; во рубриката 7 „Датум на враќање на возачката 
дозвола“ се запишува денот, месецот, годината и часот на враќање на возачката дозвола; 
во рубриката 8 „Презиме и име и организациска единица на полицискиот службеник кој ја 
вратил возачката дозвола“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој 
ја вратил возачката дозвола и назив  на организациската единица во која е вработен 
полицискиот службеник; во рубриката 9 „Презиме и име, адреса на живеалиште или 
престојувалиште на лицето на кое му е вратена возачката дозвола“ се запишува презимето 
и името, адресата на живеалиштето или престојувалиштето на лицето на кое е вратена 
возачката дозвола и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат други податоци кои се 
важни, а кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 77
(1) Во евиденцијата на откриени фалсификувани пари, фалсификувани парични 

единици – евра и други фалсификувани странски валути, содржани се податоците од 
ставовите (7) и (8) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 210 милиметри на 
297 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 66 и 
содржи вкупно 14 рубрики.

(7) Во првиот дел од образецот од ставот (6) на овој член и во електронската 
евиденција, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден Број/Дневни настани 
број“ се запишува редниот број на усписот и редниот број од Евиденцијата за дневни 
настани во врска со вршењето на полициските работи каде што се евидентирани 
одземените или пријавените фалсификувани пари, фалсификуваните парични единици – 
евра и други фалсификувани странски валути; во рубриката 2 „Датум, час и место  на 
одземање или пријавување“ се запишува денот, месецот, годината, часот и местото 
(држава, град) на одземање или пријавање на фалсификуваните пари, фалсификуваните 
парични единици – евра и други фалсификувани странски валути; во рубриката 3 „ 
Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на  
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лицето-пријавител ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако се 
одземени или пријавени од правно лице“ се запишува презимето и името, име на татко, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен број, адресата на 
живеалиштето или престојувалиштето, државјанство, општина во која живее, број на 
исправа за идентификација (патна исправа или лична карта), на лицето кое ги пријавило 
фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и други 
фалсификувани странски валути ако се пријавени од физичко лице, односно називот и 
седиштето, единствен матичен број на субјектот и шифрата на дејноста на правното лице 
ако се пријавени од правно лице; во рубриката 4 „ Презиме и име, единствен матичен број 
и адреса на живеалиште или престојувалиште на  лицето од кое се одземени паричните 
средства ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако се одземени 
од правно лице“ се запишува презимето и името, име на татко, денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, единствениот матичен број, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето, државјанство, општина во која живее, број на исправа за 
идентификација (патна исправа или лична карта), на лицето од кое се одземени 
фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и други 
фалсификувани странски валути ако се одземени од физичко лице, односно називот и 
седиштето, единствен матичен број на субјектот и шифрата на дејноста на правното лице 
ако се одземени од правно лице; во рубриката 5„Валута, број на  апоени, вид  и  сериски  
броеви на одземените или пријавените фалсификувани парични единици“ се запишува 
видот на паричната единица (денар, евро, долар и друго), видот на апоени (5, 10, 30, 100 и 
друго), банкнота или монета (хартиена – банкнота, кованица - монета), сериски број на 
паричната единица, бројот на одземените парчиња на паричните единица, вкупната сума 
на паричните единици, вкупна сума на паричните единиц, бројот на плочата за 
евидентираните парични единици, на одземените или пријавените фалсификувани пари,  
фалсификувани парични единици – евра и други фалсификувани странски валути; во 
рубриката 6 „ Презиме и име и организациска единица на полицискиот службеник кој ги  
одзел или на кого се пријавени“ се запишуваат презимето и името на полицискиот 
службеник и називот на организациската единица на полицискиот службеник кој ги одзел 
или на кого се пријавени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – 
евра и други фалсификувани странски валути и евиденцискиот број со денот, месецот и 
годината на изготвена потврда за извршеното одземање и во рубриката 7 „Презиме,  име и 
организациска единица  на полицискиот службеник задолжен за постапување“ се 
запишува презимето и името на полицискиот службеник и називот на организациската 
единица на полицискиот службеник кој е задолжен за понатамошно постапување со 
одземените или пријавените фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – 
евра и други фалсификувани странски валути, вид на истрага  (меѓусекторска, 
меѓуресорска, меѓународна и слично).

(8) Во вториот дел од образецот од ставот (6) на овој член и во електронската 
евиденција се запишуваат следниве податоци: во рубриката 8 „Евиденциски  број и датум 
на актот со кој се доставени до друга организациона единица на Министерството за 
внатрешни работи или институција (Народна банка на Република Македонија)“ се 
запишува евиденцискиот број со денот, месецот и годината на актот со кој одземените или 
пријавените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и други 
фалсификувани странски валути се доставени на вештачење или за други потребни до 
организациски единици во Министерството за внатрешни работи и други институции 
(Народна банка на Република Македонија и други), број на парични единици дадени за 
вештачење, број на вештачење и подносител (организациона единица, институција и друг 
подносител), на писмен поднесок со кој се известува основното јавно обвинителство и 
број на пријавени лица, евиденциски број со ден, месец  и година на извршено вештачење, 
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назив на институцијата која го извршила вештачењето, ден, месец и година кога е 
извршено вештачењето, тип на направен фалсификат, ознака дали парите за кои е 
направено  вештачењето се оригинал или фалсификат и ознака за индикатив за пари; во 
рубриката 9 „Датум и час, кога се вратени“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
кога се вратени одземените или пријавените фалсификувани пари, фалсификувани 
парични единици – евра и други фалсификувани странски валути (доколку со вештачење 
се утврди дека истите се оригинални); во рубриката 10 „Презиме и име, единствен 
матичен број, адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето на кое се вратени ако 
е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако се вратени на правно 
лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, 
единствениот матичен број, адресата на живеалиштето или престојувалиштето на лицето 
на кое се вратени одземените или пријавените фалсификувани пари, фалсификувани 
парични единици – евра и други фалсификувани странски валути ако е физичко лице, 
односно називот и седиштето, единствен матичен број на субјектот и шифрата на дејноста 
на правното лице ако се вратени на правно лице; во рубриката 11 „Причини за враќање/Во 
прилог на“ се запишуваат причините за враќање на одземените или  пријавените 
фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и други фалсификувани 
странски валути (не потекнува од извршено кривично дело и друго) или дали истите се 
доставени до друга институција (до Народна банка на Република Македонија, во прилог 
на кривична пријава), датум  и година на поднесување, организациска единица која ја 
поднесува кривичната пријава или посебен извештај со евиденциски број и ден, месец и 
година на  поднесување, евиденциски број со ден, месец и година кога е евидентирана во 
кривичниот уписник, и број на пријавени лица во кривичната пријава или посебен 
извештај, бројот на вештачењето на Народна Банка на Република Македонија со која се 
потврдува дека паричните средства се оригинал; во рубриката 12 „Презиме, име и 
организациска единица на полицискиот службеник на кој му се предадени на чување и 
место каде се чуваат“ се запишува називот на организациската единица, презимето и  
името и на полицискиот службеник на кој му се предадени на чување одземените или 
пријавените фалсификувани пари, фалсификуваните парични единици – евра и други  
фалсификувани странски валути и место каде што се чуваат истите (во каса, во просторија 
за привремено одземени предмети во полициска станица и друго); во рубриката 13 
„Евиденциски број и датум на актот за известување до Е-Регистарот“ се запишува 
евиденцискиот број со денот, месецот и годината на актот со кој се известува 
организациската единица која ја води електронската евиденција (Е - Регистар) за 
одземените или пријавените фалсификувани пари, фалсификуваните парични единици – 
евра и други  фалсификувани странски валути и во рубрика 14 „Забелешка“ се запишуваат 
други податоци во врска со одземените или пријавените фалсификувани пари, 
фалсификувани парични единици – евра и други фалсификувани странски валути и 
преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот или не 
се предвидени  во електронската евиденција  (на пример држава во која се пуштени во 
промет од страна на македонски државјанин, ден, месец и година кога се откриени 
македонските државјани кои ги пуштиле во промет,  евиденциски број со ден, месец и 
година кога се известува организационата единица во Министерството за внатрешни 
работи за меѓународна полициска соработка.

Член 78
Евиденцијата за извршени проверки и спроведување мерки врз основа на акт донесен 

од суд или друг надлежен орган може да се води како:
- евиденција на извршени проверки по барања на организациски единици во 

Министерството или друг државен орган или институција;
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- евиденција на спроведени превентивни и алтернативни мерки врз основа на акт 
донесен од суд или друг државен орган (куќен затвор, куќен притвор, 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 79
(1) Во евиденцијата на извршени проверки по барање на организациски единици во 

Mинистерството или друг државен орган или институција, содржани се податоците од 
став (5) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 67 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот;  во рубриката 2 „Датум 
кога е примено барањето“ се запишува денот, месецот и годината кога е примено 
барањето; во рубриката 3 „Назив на организациската единица на Министерството за 
внатрешни работи или друг државен орган или институција кој ја бара проверката„ се 
запишува називот на организациската единица на Министерството за внатрешни работи 
или називот на друг државен орган или институција кој ја бара проверката; во рубриката 4 
„Евиденциски број и датум на добиеното барање“ се запишува евиденцискиот број на 
барањето од организациската единица на Министерството за внатерешни работи или друг 
државен орган или институција кој ја бара проверката и денот, месецот и годината кога 
истото е испратено; во рубриката 5 „Кратка содржина на добиеното барање“ се запишува 
кратката содржина на добиеното барање (предмет на проверката); во рубриката 6 
„Презиме и име и организациска единица на задолжениот полициски службеник“ се 
запишува презимето и името на полицискиот службеник кој е задолжен за постапување по 
барањето  и називот на организациската единица во која е вработен задолжениот 
полициски службеник; во рубриката 7 „Презиме и име и организациска единица на 
полицискиот службеник кој го изготвил одговорот“ се запишува презимето и името и 
организациската единица на полицискиот службеник кој го изготвил одговорот; во 
рубриката 8 „Евиденциски број и датум на актот со кој е одговорено“ се запишува 
евиденцискиот број на актот со кој е одговорено на подносителот на барањето и денот, 
месецот и годината кога е испратен одговорот и во рубриката 9 „Забелешка“ се 
запишуваат други податоци во врска со лицето на кое му е извршена проверка на 
идентитетот, начинот на проверка на идентитет и преземените мерки, кои не можат да се 
запишат во другите рубрики на образецот.

Член 80
(1) Во евиденцијата на спроведени превентивни и алтернативни мерки врз основа на 

акт донесен од суд или друг државен орган (куќен затвор, куќен притвор и семејно 
насилство), содржани се податоците од ставовите (5) и (6) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 
страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   
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(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 68 и 
содржи вкупно 11 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден Број/Евиденциски број“ се запишува редниот број на 
уписот и евиденцискиот број под кој е заведен доставениот акт; во рубриката 2 
„Евиденциски  број со датум на добиениот акт од суд или друг државен орган“ се 
запишува евиденцискиот број на добиениот акт од суд или друг државен орган и денот, 
месецот и годината кога истиот е испратен; во рубриката 3 „Презиме и име, единствен 
матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето/а над кое/и се 
спроведуваат превентивните, алтернативните мерки, мерките за обезбедување присуство 
или заштитните мерки“ се запишува презимето, името, денот, месецот, годината и место 
на раѓање, единствениот матичен број и адреса на живеалиштето или престојувалиштето 
на лицето/а над кое/и треба да се спроведуваат превентивните, алтернативните мерки, 
мерките за обезбедување на присуство или заштитните мерки; во рубриката 4 „ Презиме и 
име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето/а 
жртва/и на семејно насилство (лице/а  што  треба  да се заштитат)“ се запишува презимето 
и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен број, адреса 
на живеалиштето или престојувалиштето на лицето/а жртви на семејно насилство (лица 
што треба да се заштитат) и во рубриката 5 „Вид на превентивна, алтернативна, 
привремена мерка за заштита или мерка за обезбедување на присуство (куќен затвор, 
куќен притвор, заштитни мерки и друго), како и начинот на надзор и спроведување на 
истите“ се запишува видот на превентивната, алтренативната, привремената мерка за 
заштита или мерката за обезбедување на присуство (куќен затвор, куќен притвор, 
заштитни мерки и друго) како и начинот на надзорот и спроведување на истите. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 6 „Датум од кога започнал надзорот при спроведувањето на 
мерката„ се запишува денот, месецот и годината од кога започнал надзорот при 
спроведувањето на превентивната, алтренативната, привремената мерка за заштита или 
мерката за обезбедување на присуство; во рубриката 7 „Датум  кога завршил надзорот при 
спроведувањето на мерката“ се запишува денот, месецот и годината кога завршил 
надзорот при спроведувањето на превентивната, алтренативната, привремената мерка за 
заштита или мерката за обезбедување на присуство; во рубриката 8 „Презиме и име и 
организациска  единица на задолжениот полициски службеник за спроведување на 
мерката“ се запишува презимето и името и организациската единица на полицискиот 
службеник задолжен за надзор при спроведувањето на превентивната, алтренативната, 
привремената мерка за заштита или мерката за обезбедување на присуство; во рубриката 9 
„Вид на поднесоци изготвени за спроведените мерки со евиденциски  број“ се запишува 
евиденцискиот број со денот, месецот и годината на сите изготвени службени поднесоци 
(службена белешка и друго); во рубриката 10 „Евиденциски  број и  датум  на актот со кој 
е одговорено до судот или друг државен орган за  спроведените  мерки“ се запишува 
евиденцискиот број на актот со кој е одговорено на судот или друг државен орган за 
спроведените  превентивни, алтренативни, привремени мерка за заштита или мерките за 
обезбедување на присуство и денот, месецот и годината кога е испратен  одговорот и во 
рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со надзорот врз 
спроведувањето на  превентивните, алтренативните, привремените мерка за заштита или 
мерките за обезбедување на присуство и преземените мерки, кои не можат да се запишат 
во другите рубрики на образецот.
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Член 81
(1) Во евиденцијата на примени судски наредби за приведување на лица, содржани се 

податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 69 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 
„Евиденциски број и датум кога е добиена судската наредба“ се запишува евиденцискиот 
број и денот, месецот и годината кога е добиена судската наредба; во рубриката 3 „Назив 
и седиште на судот кој ја издал со евиденциски број и датум“ се запишува називот и 
седиштето на судот кој ја издал наредбата за приведување, бројот на наредбата за 
приведување, денот, месецот и годината кога истата е испратена и деловоднички број; во 
рубриката 4 „ Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или 
престојувалиште на лицето/а на кое/и се однесува судската наредба“ се запишува 
презимето и името, единствениот матичен број на лицето за кое е издадена наредбата, 
името на родителите, полот, денот, месецот и годината на раѓање, местото на раѓање, 
адресата на живеалиштето или престојувалиштето, станичното подрачје-организациската 
единица  каде живее лицето на кое се однесува судската наредба; во рубриката 5 
„Причини за издавање на судската наредба“ се запишуваат причините за издавање на 
судската наредба за приведување (главен претрес, истрага и друго), изречена мерка, ден, 
месец, година и час кога лицето треба да биде приведено; во рубриката 6 „Лицето е 
пронајдено (да-не) и датум на приведување“ се запишува дали лицето е пронајдено 
(приведено); презиме и име и организациска единица на полициските службеници 
задолжени за приведување на лицето, и денот, месецот, годината и часот  на 
приведувањето, причини за непронаоѓање на лицето; во рубриката 7„Презиме и име и 
организациска единица на полицискиот службеник задолжен за приведување“ се 
запишува презимето и името на полицискиот службеник задолжен за постапување по 
судската наредба, називот на органот и организациската единица на полицискиот 
службеник; во рубриката 8 „Назив и седиште на судот или друг државен орган до каде 
треба да се спроведе лицето“ се запишува називот и седиштето на судот или друг државен 
орган до каде треба да се спроведе лицето, име и презиме и организациската единица на 
полициските службеници надлежни за спроведување, ден месец, година и време на 
спроведување; во рубриката 9 „Евиденциски број и датум на актот со кој е одговорено до 
судот“ се запишува евиденцискиот број и денот, месецот и годината на актот со кој е 
известен судот и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со 
постапувањето по судските наредби за приведување на лице, полицискиот службеник  и 
преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 82
(1) Во евиденцијата на дадени асистенции врз основа на акт донесен од суд или друг 

државен орган, содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   
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(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 70 и 
содржи вкупно осум рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број/Евиденциски број“ се запишува редниот број на уписот и 
евиденцискиот број под кој е заведен доставениот акт; во рубриката 2 „Назив и седиште 
на суд, друг државен орган или извршител кој го поднел барањето со евиденциски број и 
датум“ се запишува називот и седиштето на судот, другиот државен орган или 
извршителот кој го поднел барањето со евиденцискиот број на добиениот акт, денот, 
месецот и годината кога истиот е испратен; во рубриката 3 „Презиме и име, единствен 
матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето/а, односно назив и 
седиште на правното лице, кај кое треба да се спроведе асистенцијата“ се запишува 
презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен 
број и адреса на живеалиштето или престојувалиштето на лицето/а кај кое/и треба да се 
спроведе асистенцијата за физички лица, односно називот и седиштето на правното лице 
кај кое треба да се спроведе асистенцијата; во рубриката 4 „Објект  (куќа, стан, дуќан, 
деловен простор, претставништво) и улица и број на кој треба да се спроведе 
асистенцијата“ се запишува објектот (куќа, стан, деловен простор, претставнишво, дуќан и 
друго) и улицата, бројот и населеното место (село, населба) каде што треба да се спроведе 
асистенцијата; во рубриката 5 „Асистенција е завршена (да-не)/Да – датум, Не – причини 
и датум (одложена - откажана)“ се запишува дали асистеницијата е завршена, денот, 
месецот и годината кога е завршена, односно причините зошто не е завршена (одложена, 
откажана)  и денот, месецот и годината кога е одложена или откажана; во рубриката 6 
„Број на наредба и број на полициски службеници ангажирани за спроведување на 
асистенцијата“ се запишува бројот на наредба со која се ангажирани полициските 
службеници и бројот на ангажираните полициски службеници за спроведување на 
асистенцијата; во рубриката 7 „Изготвен трошковник (да/не) износ во денари“ се 
запишува дали е изготвен трошковник за спроведувањето на асистенцијата и вкупен износ 
во денари и во рубриката 8 „Забелешка“се запишуваат други податоци во врска со 
спроведувањето на асистенцијата, ангажираните полициски службеници  и преземените 
мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 83
(1) Во евиденцијата за примена на посебни истражни мерки, содржани се податоците од 

ставовите (5) и (6) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираната наредба во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 71 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој член се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 
2 „Датум на упис/Приемен деловоден број на наредба“ се запишува денот, месецот и 
годината кога е извршен уписот и приемниот деловоден број на наредбата за посебни 
истражни мерки доставена во Министерството за внатрешни работи; во рубриката 3 
„Псевдоним на криминалистичка обработка,  контрола и акција, Организациска единица-
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барател,  кривични дела наведени во наредбата за посебни истражни мерки“ се запишува  
псевдонимот на криминалистичкатата обработка, криминалистичката контрола и 
криминалистичката акција за која се добиени наредби за примена на посебни истражни 
мерки, која организациска единица е барател на примена на посебни истражни мерки,  
кривичните дела кои се наведени во наредбите за посебни истражни мерки; во рубриката 4 
„Број на наредба за примена на посебни истражни мерки“ се запишува бројот на наредбата 
добиена од страна на основното јавно обвинителство и судија на претходна постапка; во 
рубриката 5 „Времетраење на наредба за примена на посебни истражни мерки“ се 
запишува времетраењето на наредбата за примена на посебни истражни мерки, од кога 
започнува (ден, месец, година и час) заклучно до кога завршува (ден, месец, година и час).

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве 
податоци: во рубриката 6 „Вид на посебни истражни мерки“ се запишува кои посебни 
истражни мерки се опфатени во наредбата (член, став и точка од посебен закон каде се 
предвидени); во рубриката 7 „Изготвени материјали за прибраните податоци и 
информации од примената на посебните истражни мерки“ се запишуваат видот и бројот 
на изготвени материјали за собраните податоци и информации од примена на посебните 
истражни мерки пооделно во зависност од видот на мерката која е примената, технички 
записи и извештаи за примена на посебната истражна мерка; во рубриката 8 „Орган – 
барател на кој се предадени материјали од примена на посебните истражни мерки“ се 
запишува на кој орган се предаваат изготвените материјали од примената на посебните 
истражни мерки и во рубриката 9 „Забелешка“ се евидентира преносот на случаи од 
претходната во тековната година и друго.

Член 84
(1) Во евиденцијата за лица над кои е извршена безбедносна проверка содржани се 

податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено, во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на овој член се 420 милиметри на 
297 милиметри  (А3 формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води според Образец број 72 и 
содржи вкупно девет рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 
„Евиденциски број и датум на барањето” се запишува евиденцискиот број, денот, месецот 
и годината на барањето за безбедносна проверка; во рубриката 3 „Презиме и име“ се 
запишува  презимето и името и единствен матичен број на лицето за кого ќе се врши 
безбедносна проверка; во рубриката 4 „Oснов за поднесување на барање за безбедносна 
проверка“ се запишува основот за поднесување на барањето за вршење на безбедносна 
проверка (за издавање на безбедносен сертификат, за прием и отпуст од државјанство, за 
постојан престој,  за признавање право на азил и друго); во рубриката 5 „Степен на 
безбедносна проверка“ се запишува степенот на безбедносна проверка што е потребно да 
се изврши, односно дали треба  да се изврши  проверка од прв степен, проверка од втор 
степен или проверка од трет степен; во рубриката 6 „Организациска единица на 
Министерството за внатрешни работи која врши безбедносна проверка“ се запишува 
организациската единица на Министерството за внатрешни работи  која  врши  
безбедносна проверка според местото на живеење на лицето за кое треба се врши 
безбедносна проверка; во рубриката 7 „Датум на завршување на безбедносна проверка“ се 
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запишува денот, месецот и годината кога е изготвен одговорот; во рубриката 8 „Резултат 
од извршената безбедносна проверка“ се запишува резултатот од извршената безбедносна 
проверка и во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со 
извршената проверка, начинот на проверката и преземените мерки кои не можат да се 
запишат во другите рубрики на образецот.

Член 85
(1) Во eвиденција за проверка на идентитет на лица при влез во објекти што ги 

обезбедуваат полициски службеници на Министерството содржани се податоците од 
ставот (7) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши 

преку систем за автоматска обработка на податоците.
(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со 

страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на 
календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во 
календарската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 297 милиметри на 
210 милиметри  (А4 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 73 и 
содржи вкупно десет рубрики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во 
рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот, кој се води континуирано 
или во зависност од потребите на организациската единица на Министерството која го 
врши обезбедувањето на објектот, редниот број може на секој нов датум да почнува од 01; 
во рубриката 2 „Презиме и име“ се запишува презимето и името на лицето чиј идентитет е 
проверен при влез во објект што го обезбедуваат полициски службеници на 
Министерството; во рубриката 3 „Датум“ се запишува денот, месецот и годината кога 
лицето влегло во објектот кој го обезбедуваат полициските службеници на 
Министерството; во рубриката 4 „Кат/зграда“ се запишува зградата и катот во објектот кој 
го обезбедуваат полициски службеници на Министерството, а во кој влегло лице чиј 
идентитет е проверен; во рубриката 5 „Соба“ се запишува бројот на собата, канцеларијата, 
салата и друга просторија каде има цел да влезе лицето чиј идентите е проверен; во 
рубриката 6 „Оди кај“ се запишува името и презимето на лицето кое е посетено или кај 
кое е упатено лицето чиј идентитет е проверен; во рубриката 7 „Време од до“ се запишува 
часот и минутата на влегувањето на лицето чиј идентитет е проверен во објект кој го 
обезбедуваат полициски службеници на Министерството и часот и минутата на 
излегувањето на лицето чиј идентитет е проверен од објект кој го обезбедуваат полициски 
службеници на Министерството; во рубриката 8 „Број на исправа/издадена од“ се 
запишува регистарскиот број на документот за лична идентификација на лицето чиј 
идентитет е проверен од страна на полициски службеници на Министерството; во 
рубриката 9 „ПМВ/ТМВ-Внесува/Изнесува“ се запишува марката, типот и бројот на 
регистарската табличка на моторното возило, видот и количината на предметите кои се 
внесуваат и изнесуваат од објектот кој го обезбедуваат полициски службеници на 
Министерството и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат бројот на службената 
легитимација или регистарскиот број на прес картичката на акредитиран новинар, 
податокот дека лицето влегло без документ за лична идентификација ако тоа е дозволено 
со пропис на органот чиј објект се обезбедува, фирмата, односно називот на 
претпријатието или јавната служба кое извршува работата во објектот и регистарскиот 
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број и датумот на актот за извршена безбедносна проверка на вработеното лице во тоа 
претпријатие или служба, доколку безбедносната проверка е предвидена како услов за 
влез во објектот со пропис на органот чиј објект се обезбедува. 

Член 86
На насловната страна на укоричената книга во која хартиено се водат евиденциите од 

овој правилник е испишано „Република Македонија – Министерство за внатрешни 
работи“, а во средината на страната е наведен називот на евиденцијата.

Секоја страница од укоричените книги има реден број напишан со арапски броеви.
При исправка на веќе внесен податок во укоричените книги, истиот се прецртува, на 

начин што погрешно внесениот податок останува видлив.

Член 87
Обрасците од број 1  до број 73  се дадени во прилог и се  составен дел на овој 

правилник.

Член 88
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

содржината и начинот на водење на евиденциите на Полицијата и формата и содржината 
на образецот на евиденциите на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ 
број 78/07 и 62/10).

Член 89
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година. 

Бр. 12.1-72067/1 Министер
13 ноември  2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

134 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

135 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

136 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

137 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

138 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

139 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

140 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

141 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

142 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

143 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

144 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

145 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

146 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

147 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

148 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

149 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

150 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

151 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

152 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

153 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

154 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

155 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

156 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

157 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

158 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

159 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

160 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

161 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

162 од 163



Службен весник на РМ, бр. 160 од 20.11.2013 година

163 од 163


