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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 128  став 1 алинеја 1 од Законот за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.114/06 и 6/09), министерот за внатрешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.149/07) во делот II „ПРИМЕНА НА ПОЛИЦИСКИ 
ОВЛАСТУВАЊА“ во точката 1. „Проверка и утврдување на идентитет на лица и 
предмети“ насловот на потточката 1.4 „Известување за извршена проверка и утврдување 
на идентитет на лица и предмети“ се брише. 

                                                 
Член 2 

Во член 10 во ставот 1 зборовите: „службена белешка“ се заменуваат со зборот 
„записник“, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „Службената белешка“ се заменуваат со зборот „Записникот“. 
 

Член 3 
Во член 11 став 2 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите „кој во зависност од содржината на добиените информации, истата ја доставува 
до надлежната организациона единица за постапување“. 

 
Член 4 

Во член 26 во ставот 1 по зборовите „причините за задржувањето“ се додаваaт 
зборовите „времето на приведување; местото на приведување;“ . 

 
Член 5 

Во член 28 во ставот 1 зборовите „ или за лице кое може да даде известување за 
сторени кривични дела или за прекршок или за сторители на такви дела;“ се бришат. 

 Во ставот 4 по зборот „потраги“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Во ставот 5 по зборовите „полицискиот службеник“ се додава зборот „писмено“. 
 

Член 6 
Во член 53 во ставот 1 по зборот „преглед“ се додаваат зборовите „или претрес“. 
Во ставот 2 по зборот „прегледот“ се додаваат зборовите „или претресот“. 
 

Член 7 
Во член 54 во ставот 1 зборовите „службена белешка“ се заменуваат со зборот 

„извештај“, а по зборот „дејствие“ се додаваат зборовите „времето и местото каде е 
преземено дејствието;“. 

Член 8 
Во член 55 став 1,  во алинејата 10 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува 

со точка и запирка. 
Во алинејата 11 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“. 
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По алинејата 11 се додава нова алинеја 12 која гласи: 
„ - ќе направи проценка за можност и  потреба од употреба на службено куче;“. 
 

Член 9 
Членот 60 се менува и гласи: 
„Полицискиот службеник кој ја примил пријавата, на подносителот на пријавата му 

дава примерок од изготвениот записник за примање на пријава.“  
 

Член 10 
Во глава II по точката 15 се додава нова точка 15-а. и нов член 64-а кои гласат: 
 
„15-а. Собирање, обработка, анализирање, користење, проценка, пренесување, чување и 

бришење на податоци односно информации и обработка на лични податоци 
 

Член 64 -а 
Собирањето на податоците, односно информациите претставува планирано, 

организирано и насочено собирање на лични и други потребни податоци, односно 
информации со цел спречување на вршење на кривични дела и прекршоци и откривање и 
фаќање на нивните сторители. 

Обработката и анализирањето на собраните податоци односно информациите од ставот 
1 на овој член, прибрани со примена на полициските овластувања се врши од страна на 
полициските службеници кои имаат овластвање да вршат обединување на прибраните 
податоци односно информации, изнаоѓање на нивна меѓусебна поврзаност со примена на 
посебни аналитички и други методи и техники.  

Обработката и анализирањето на податоците, односно информациите се врши со цел да 
се овозможи поврзување на лицата вклучени во планирање и извршување на кривични 
дела за што се изготвуваат соодветни аналитички продукти од страна на надлежните 
организациони еденици за аналитички работи. 

Обработката и анализирањето на податоците, односно информациите се врши и заради 
следење на трендовите и појавите на криминалот, проценка на ризиците и заканите од 
одреден вид на криминал, одредување на приоритети за постапување, планирање на мерки 
и активности, планирање на потребни човечки ресурси и изготвување на соодветни 
стратешки аналитички продукти на локално, регионално и национално ниво. 

Проценката на податоците, односно информациите е неопходна постапка за нивно 
користење од страна на полицијата. 

Проценката на веродостојноста на изворот и на вистинитоста на собраните податоци, 
односно информации се врши согласно системот „4 х 4“, со цел овозможување на 
полициските службеници, како корисници на собраните податоци, односно информации, а 
врз основа на определената веродостојност на изворот и вистинитоста на податоците, 
однсно информациите да донесат соодветни одлуки за планирање и превземање на 
конкретни мерки и активности. 

Вреднувањето на веродостојноста на изворот и податоците, односно информациите се 
врши со кодови за проценка на веродостојноста на изворот и кодови за вреднување на 
веродостојноста на податоците, односно информациите. 

Кодови за проценка на веродостојноста на изворот од ставот 7 на овој член се: 
А - ВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР. Не постои сомнеж во веродостојноста, автентичноста и 

компетентноста на изворот или изворот во минатото бил веродостоен во сите случаи. 
В - НАЈЧЕСТО ВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР. Извор чии информации во минатото се 

покажале како точни во поголем дел од случаите. 
С - НАЈЧЕСТО НЕВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР. Извори чии информации, во минатото се 

покажале како неточни во поголем дел од случаите. 



Службен весник на РМ, бр. 110 од 17.8.2011 година 

3 од 27 

Х - НЕОДРЕДЕН ИЗВОР. Не може да се определи веродостојноста, автентичноста и 
компетентноста на изворот. 

Кодови за вреднување на веродостојноста на податоците, односно информациите  се: 
1 - ВИСТИНИТА. На службеникот со сигурност му е познато дека информацијата е 

вистинита. 
2 - ВЕРОЈАТНО ВИСТИНИТА. Информацијата му е лично позната на изворот, но не 

му е позната на службеникот кој поднесува извештај. 
3 - МОЖНО ВИСТИНИТА. Информацијата не му е лично позната на изворот, но е 

поткрепена со информација која е од порано примена. 
4 - НЕОДРЕДЕНА. Информацијата не му е лично позната на изворот и не може да се 

потврди со претходно примени информации. 
За собраните податоци, односно информации полицискиот службеник изготвува 

оперативен извештај, во кој се внесуваат податоци за организационата единица, 
евидентниот број на оперативниот извештај, датумот и место на негово поднесување, 
податок за изворот, податок за проценката на изворот, податок за проценката на 
информацијата, областа на криминал, предметот (субјектот или криминалниот акт), 
текстот во кој се содржани собраните податоци, односно информации, превземените 
активности, потпис на полицискиот службеник кој го изготвил извештајот и други 
податоци. 

Во зависност од содржината на собраните податоци, односно информации полицискиот 
службеник истите ги пренесува до надлежните организационите единици на Полицијата, 
согласно принципот “Потребно да знае“.   

Чувањето на податоците, односно информациите се врши во писмена или електронска 
форма. Податоците, односно информациите се чуваат на начин и во облик кој овозможува 
нивна тајност и заштита од неовластен пристап.  

Чување на податоците, односно информациите кои се внесуваат во збирка на податоци 
се врши од страна на овластени службени лица надлежни за складирање и пребарување.  

Собирањето, обработката, анализирањето, користењето, проценката, пренесувањето, 
чувањето и бришењето на податоците, односно информациите се врши согласно 
прописите од таа област, а обработката на личните податоци се врши согласно прописите 
за заштита на личните податоци. 

 
Член 11 

Во членот 65, зборовите „Собирањето, обработката, анализирањето, користењето, 
оценувањето, пренесувањето, чувањето и бришењето на податоци и обработката на лични 
податоци;“ се бришат. 

 
Член 12 

Во члет 70 во ставот 3 по зборовите „командирот на полициската станица“ се става 
точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 13 

Во член 75 ставот 2 се менува и гласи:  
„Во случаите од ставот 1 на овој член полицискиот службеник го известува дежурниот 

полициски службеник во организационата единица каде ги извршува работните задачи“. 
 

Член 14 
Членот 76 се менува и гласи:  
„Во случаите на постапување согласно член 66 став 1 од овој правилник, полицискиот 

службеник одржува телефонски, односно радио врски со дежурниот полициски 
службеник во организационата единица каде ги извршува работните задачи, како и со 
полициските службеници од соседните терени“. 
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Член 15 
Во член 77 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Извештајот од став 1 на овој член се приложува кон наредбата од членот 73 став 2 од 

овој правилник“. 
 

Член 16 
Во член 89 во ставот 2 зборовите „комесарите на Секторите за внатрешни работи“ се 

заменуваат со зборовите „одговорниот полициски службеник во Секторот за внатрешни 
работи согласно неговата надлежност“. 

 
Член 17 

 Во членот 98 воведната реченица се менува и гласи: 
„Превентивните активности за спречување на економскиот криминал се вршат плански 

врз основа на конкретни проценки за причините на манифестационите облици на 
криминалното однесување и опфаќаат:“. 

Во алинејата 3 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка. 
Во алинејата 4 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“. 
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи: 
„- подигање на јавната свест преку остварување на соработка со јавноста за 

согледување на штетните ефекти кои произлегуваат од разните облици на економски 
криминал.“ 

 
Член 18 

Во член 99 став 1 во алинејата 2 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со 
точка и запирка. 

Во алинејата 3 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“. 
По алинејата 3 се додаваат три нови алинеи кои гласат: 
„- соработка со Државниот совет за превенција од малолетничко престапништво и 

соработка со локалните совети за превенција од малолетничко претстапништво; 
- учество на трибини, дебати, медиумски емисии и други активности за подигање на 

јавната свест во превенцијата на малолетничката деликвенција и 
- мултиресорен и координативен пристап во превенцијата на појавите на 

малолетничката деликвенција.“ 
 

Член 19 
Во член 100 став 1 во алинејата 6 по зборот „сообраќајот“ се додаваат зборовите „како 

и основните начела на меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во 
сообраќајот“ . 

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи: 
„- следење на законитоста во работењето на автошколите при оспособување на 

кандидати за возачи“. 
Во алинејата 8 која станува алинеја 9 по зборот „причини“ се става запирка и се додава 

зборот „последици“, а сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка. 
Во алинејата 9 која станува алинеја 10, точката на крајот на реченицата се заменува со 

сврзникот „и“ и се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 
„- примена на посебни воспитни мерки кон лица кои ги прекршиле сообраќајните 

правила и прописи утврдени со закон и 
- остварување на поповолни услови за безбедноста на сообраќајот на патиштата во 

опшитините и градот Скопје преку организирање на сообраќајни патроли на граѓани и 
училишни сообраќајни единици“.  
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Член 20 
Во член 101  став 1 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- утврдување на стратегија за борба против организираниот криминал, утврдување на 

неговите манифестациони облици и средините во кои е присутен; “. 
Во алинејата 2 точката и запирката се заменуваат со запирка, а по зборот „извршители“  

се додаваат зборовите „како и изготвување на стратешки проценки за организираниот 
криминал;“. 

Во алинејата 3 по зборот „обработка“ се додаваат зборовите „ изготвување на анализа 
на ризик од организираниот криминал“. 

Во алинејата 5 по зборовите „фалсификување на пари“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „злоупотреба и фалсификување на платежни картички, неовластено 
навлегување и оштетување на компјутерски систем, компјутерски измами, детска 
порнографија и“. 

Во алинејата 6 по зборот „оперативно“ се додаваат зборовите „односно 
криминалистичко разузнавачко“, а сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со  
точка и запирка. 

Во алинејата 7 по зборовите „државни органи“ се додаваат зборовите „на национално и 
меѓународно ниво, со цел размена на информации“, по зборовите „практична соработка“ 
се става точка и запирка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

По алинејата 7 се додава нова алинеа 8 која гласи: 
„- подигање на јавната свест преку медиумска кампања и остварување на соработка со 

јавноста, јавниот и приватниот сектор, невладини организации за согледување на 
штетните ефекти кои произлегуваат од разните облици на организиран криминал“. 

 
Член 21 

Во член 103 став 1 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- непосредно забележување при спроведување на полициски овластувања за што се 

изготвува оперативен извештај;“. 
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи: 
„- сознанија добиени со примена на посебни истражни мерки и прикриени извори на 

податоци;“. 
 

Член 22 
Во член 104 во ставот 1 по зборовите „оперативно тактички“ се додаваат зборовите 

„односно криминалистичко разузнавачки“. 
 

Член 23 
Во член 108 во ставот 1 по зборот „траги“ се додава зборот „и мириси“. 
 

Член 24 
Во член 145 став 1 во алинејата 3 по сврзникот „и“ се додаваат зборовите 

„регистарските таблици и“. 
Член 25 

Во  член 148, во  ставот 3 зборот „точки“ се заменува со зборот „алинеи“. 
 

Член 26 
Насловот на Главата IХ „ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И 

КОНТРОЛА НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА“ се менува и гласи: 
„ГРАНИЧНА КОНТРОЛА“  

Насловот на точката 1 „ Обезбедување на државната граница и контрола на 
преминување на државната граница “  и членот 174 се менуваат и гласат: 
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„1. Вршење на гранична контрола 
 

Член 174 
Вршењето на граничната контрола, како и контролата на пренесување на оружје и 

муниција преку државната граница се врши согласно прописите за гранична контрола и 
прописите за оружје “. 

 
Член 27 

Насловите на потточките 1.1 „Контрола на патен сообраќај“, 1.2 „Контрола на езерски 
сообраќај“, 1.3 „Контрола на воздушен сообраќај“ и 1.4 „Контрола на пренесување на 
оружје и муниција преку државната граница“ и членовите од 174 до 196, се бришат. 

 
Член 28 

 Во члeн 197 ставот 1 се менува и гласи: 
„Полициските службеници превземаат или предаваат обвинети или осудени лица 

(екстрадиција) согласно одредбите на Законот за кривичната постапка, прописите за 
меѓународна правна помош и ратификуваните меѓународни договори.  

 
Член 29 

Во член 201 став 2 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: 
„ - број на службени кучиња;“. 
 

Член 30 
Во член 205 во ставот 2 зборовите “подрачје од две или повеќе општини“ се 

заменуваат со зборовите  “подрачје на два или повеќе Сектори за внатрешни работи“. 
 

Член 31 
Во член 209 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја  4, која гласи: 
 „ -преглед со службени кучиња на превозни средства со кои се превезуваат личностите 

кои се обезбедуваат;“. 
 

Член 32 
Во членот 228 бројот „23“ се заменува со број „25“. 
 

Член 33 
Обрасците број 2, 3, 4, 5, 10, 13, 20, 21, 22 и 23 се заменуваат со нови Обрасци број 2, 3, 

4, 5, 10, 13, 20, 21, 22 и 23. 
По Образецот 7 се додава нов Образец 7-a, по Образецот 17 се додаваат два нови 

Обрасци 17-а и 17-б, а по Образецот 23 се додаваат два нови Обрасци 24 и 25. 
Обрасците од ставовите 1 и 2 од овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој 

правилник. 
Член 34 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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