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В О В Е Д:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија” бр.114/06, 
6/09, 145/12, 41/14 и 33/15), нормaтивно-правно се уредуваат полициските работи, 
организацијата на Полицијата, полициските овластувања и правата и обврските 
што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници во 
Министерството за внатрешни работи, што не се уредени со Законот за внатрешни 
работи.

Содржински, Законот за полиција е поделен во VIII глави: општи одредби, 
полициски работи, организација на Полицијата, полициски овластувања, работни 
односи, резервен состав на Полицијата, овластување за подзаконски прописи и 
преодни и завршни одредби.

Поаѓајќи од принципот на конзистетност на правниот систем, кој меѓу другото 
претпоставува прецизни нормативни решенија, Министерството за внатрешни 
работи пристапи кон допрецизирање на одредбата од Законот за полиција со коja 
се уредува употребата на технички средства за видео снимање.

Имено, со членот 93-а предвиден со последните измени и дополнувања на Законот 
за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.33/15), се уредува 
можноста Полицијата да употреби технички средства за видео снимање, со кои ќе 
се обезбеди снимен материјал (видео запис) за начинот на кој се презема 
конкретно дејствие во рамки на примената на полициските овластувања од страна 
на полициските службеници. Снимениот материјал треба да овозможи 
унапредување на степенот на основаност на преземените дејствија од страна на 
полициските службеници, со цел легитимно и соодветно постапување на 
припадниците на Министерството за внатрешни работи при примената на 
полициските овластувања утврдени со Законот за полиција. Со видео записот на 
начинот на кој е преземено полициското дејствие ќе се спречи можноста од 
евентуални злоупотреби односно пречекорување на овластувањата од страна на 
полициските службеници, односно ќе се овозможи соодветно оценување на 
основаноста, оправданоста и легитимноста при примената на полициските 
овластувања, што секако е во функција на обезбедување повисок степен на 
заштита на човековите права и слободи. Снимениот материјал е предвидено да се 
чува во Полицијата шест месеци, по што материјалот се уништува, освен 
материјалот што претставува доказ во кривична или прекршочна постапка, со кој е 
предвидено да се постапува во согласност со закон.  

Содржината на предметниот член произлегува од Проектот на Европската унија 
,,Градење на капацитетите на институции кои што го спроведуваат законот за 
соодветен третман на задржани и притворени лица“, чија имплементација ќе се 
овозможи преку воспоставувањето формално-правна основа во Законот за 
полиција. 

Во процесот на преземање на активностите за практична имплементација на 
членот 93-а од Законот за полиција, од страна на надлежните експерти беше 
укажано на потребата од допрецизирање на термините ,,видео снимање“ односно 
,,видео запис“ со конкретно и нормативно прецизирање на ,,аудио“ сегментот, како 
и скратување на временскиот рок предвиден за чување на снимениот материјал во 
Министерството за внатрешни работи. 

Ревидирањето на предметната одредба со нејзиното допрезицирање ќе овозможи 
доследна практична имплементација.     
 



II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција по 
скратена постапка се заснова врз истите начела врз кои е заснован Законот за 
полиција. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ 
ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ 
ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Со оглед дека се исполнети условите утврдени во член 170 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.91/08, 119/10, 23/13, 54/13-пречистен текст), се предлага Законот да се донесе 
по скратена постапка.     

VI. ПРОПИС ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСE ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Донесувањето на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за 
полиција, по скратена постапка имплицира донесување на подзаконски пропис и 
тоа:

- Правилник за типовите на технички средства кои се употребуваат за аудио и 
видео снимање од страна на Полицијата, со кој ќе се уредат типовите на технички 
средства кои се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата. 



Предлог - закон
за изменување и дополнување на Законот за полиција

Член 1
Во Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14 и 33/15), во насловот на точката ,,20. Употреба на 
технички средства за видео снимање“ по зборовите ,,средства за“ се додаваат 
зборовите ,,аудио и“.

Член 2
Во член 93-а во ставот (1) по зборовите ,,средства за“ се додаваат 

зборовите ,,аудио и“ и зборовите ,,(видео запис)“ се заменуваат со зборовите 
,,(аудио и видео запис)“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
,,(3) При користење на техничките средства за аудио и видео снимање од 

ставот (1) на овој член, полицискиот службеник е должен да го извести лицето дека 
преземањето на дејствието е предмет на аудио и видео снимање, освен доколку 
известувањето на лицето за употреба на аудио и видео снимање го оневозможува 
или отежнува преземањето на дејствието во рамки на полициското овластување.“.

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите ,,шест месеци“ се заменуваат со 
зборовите ,,45 дена“. 

Член 3
Во член 128 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
,,(2) Министерот донесува подзаконски пропис за типовите на технички 

средства кои ќе се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на 
Полицијата.“.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 4
Подзаконскиот пропис од членот 3 од овој закон ќе се донесе во рок од шест 

месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Со Законот за полиција (,,Службен весник на Република Македонија” бр.114/06, 
6/09, 145/12, 41/14 и 33/15), нормaтивно-правно се уредуваат полициските работи, 
организацијата на Полицијата, полициските овластувања и правата и обврските 
што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници во 
Министерството за внатрешни работи, што не се уредени со Законот за внатрешни 
работи.

Поаѓајќи од принципот на конзистетност на правниот систем, кој меѓу другото 
претпоставува прецизни нормативни решенија, Министерството за внатрешни 
работи пристапи кон допрецизирање на одредбите од Законот за полиција со кои 
се уредуваат прашањата за примена на полициските овластувања, особено 
употребата на технички средства за видео снимање.

Имено, со членот 93-а предвиден со последните измени и дополнувања на Законот 
за полиција (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/15), се уредува 
можноста Полицијата да употреби технички средства за видео снимање, со кои ќе 
се обезбеди снимен материјал (видео запис) за начинот на кој се презема 
конкретно дејствие во рамки на примената на полициските овластувања од страна 
на полициските службеници. Снимениот материјал треба да овозможи 
унапредување на степенот на основаност на преземените дејствија од страна на 
полициските службеници, со цел легитимно и соодветно постапување на 
припадниците на Министерството за внатрешни работи при примената на 
полициските овластувања утврдени со Законот за полиција. Со видео записот на 
начинот на кој е преземено полициското дејствие ќе се спречи можноста од 
евентуални злоупотреби односно пречекорување на овластувањата од страна на 
полициските службеници, односно ќе се овозможи соодветно оценување на 
основаноста, оправданоста и легитимноста при примената на полициските 
овластувања, што секако е во функција на обезбедување повисок степен на 
заштита на човековите права и слободи. Снимениот материјал е предвидено да се 
чува во Полицијата шест месеци, по што материјалот се уништува, освен 
материјалот што претставува доказ во кривична или прекршочна постапка, со кој е 
предвидено да се постапува во согласност со закон.  

Содржината на предметниот член произлегува од Проектот на Европската унија 
,,Градење на капацитетите на институции кои што го спроведуваат законот за 
соодветен третман на задржани и притворени лица“, чија имплементација ќе се 
овозможи преку воспоставувањето формално-правна основа во Законот за 
полиција. 

Во процесот на преземање на активностите за практична имплементација на 
членот 93-а од Законот за полиција, од страна на надлежните експерти беше 
укажано на потребата од допрецизирање на термините ,,видео снимање“ односно 
,,видео запис“ со конкретно и нормативно прецизирање на ,,аудио“ сегментот, како 
и скратување на временскиот рок предвиден за чување на снимениот материјал во 
Министерството за внатрешни работи. 

Предложениот закон содржи решенија кои имаат за цел нормативно 
допрецизирање на решенијата предвидени во членот 93-а со што ќе се овозможи и 
нивна доследна практична имплементација. 



Со членот 1 од Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за 
полиција по скратена постапка, се врши изменување на насловот на точката ,,20. 
Употреба на технички средства за видео снимање“ на начин што по зборовите  
„средства за“ се додаваат зборовите ,,аудио и“.

Членот 2 од предложениот закон, предвидува ревидирање на членот 93-а во 
смисла на допрецизирање на техничките средства кои треба да бидат наменети 
освен за видео и за аудио снимање со што ќе се обезбеди не снимен материјал 
(аудио и видео запис). Воедно, во истиот член се предлага обврска за полицискиот 
службеник при користење на техничките средства за аудио и видео снимање да го 
извести лицето дека преземањето на дејствието е предмет на аудио и видео 
снимање, освен доколку известувањето на лицето за употреба на аудио и видео 
снимање го оневозможува или отежнува преземањето на дејствието во рамки на 
полициското овластување.

Во истиот член, предвидено е и ревидирање на временскиот рок утврден за 
чување на снимениот материјал и тоа од постојните шест месеци на 45 дена. 

Со членовите 3 и 4 од предложениот закон се предвидува законско овластување 
на министерот за внатрешни работи да донесе подзаконски пропис со кој ќе се 
пропишат типовите на технички средства кои ќе се употребуваат за аудио и видео 
снимање од страна на Полицијата.

Членот 5 го предвидува влегувањето во сила на овој закон и тоа со денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените изменувања и дополнувања   имаат за цел 
содржинско допрецизирање на одредбата од Законот за полиција во делот на 
употреба на технички средства за видео снимање, со што ќе се овозможи нејзина 
соодветна практична имплементација.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложените решенија ќе се постигне допрецизирање на 
содржаните законски решенија во делот на употребата на технички средства за 
видео снимање.

Во тоа се состојат и придобивките од предложените решенија, како соодветно и 
прецизно  нормирање на законските решенија за предметното прашање, што би 
овозможило доследна практична имплементација предметната одредба од 
Законот за полиција.



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА ШТО СЕ МЕНУВААТ ИЛИ 
ДОПОЛНУВААТ

20. Употреба на технички средства за видео снимање 
Член 93-а

(1) При преземање на дејствија во рамки на полициските овластувања, 
Полицијата може да употреби технички средства за видео снимање, со кои ќе се 
обезбеди снимен материјал (видео запис) за начинот на кој се презема дејствието 
од страна на полициските службеници.

(2) Снимениот материјал од ставот (1) на овој член, ќе овозможи 
унапредување на степенот на основаност на преземените дејствија од страна на 
полициските службеници, со цел легитимно и соодветно постапување при 
примената на полициските овластувања утврдени со овој закон.

(3) Снимениот материјал од ставот (1) на овој член, се чува во Полицијата 
шест месеци, по што материјалот се уништува, освен материјалот што претставува 
доказ во кривична или прекршочна постапка, со кој се постапува согласно со закон.   

Член 128
(1) Министерот донесува подзаконски прописи за:
- начинот на вршење на полициските работи;
- формата и содржината на образецот на службена легитимација и значка, 

како и
начинот на издавање на службена легитимација и значка на Полицијата;

- носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките 
на униформата на Полицијата;

- составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на 
Полицијата;

- постапување со привремено одземени и пронајдени предмети;
- содржината и начинот на водење на евиденциите на Полицијата и 

формата и
содржината на образецот на евиденциите на Полицијата;

- работите и дејностите што се во судир со полициските работи;
- начинот на избор на полициски службеник кој се упатува на работа во 

странство;
- начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници;
- начинот на вршење на обезбедување на транспорт на пари и вредности;
- начинот на спроведување на препознавање;
- начинот на вршење на полиграфското  тестирање и содржина на 

писмената согласност за примена на полиграфската  техника;
- начинот на вршење генерален и експертски надзор и контрола и
- начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот 

состав.
(2) Министерот донесува Кодекс на полициска етика.
(3) Министерот во согласност со министерот за здравство донесува 

подзаконски пропис за здравствените и психофизичките способности што треба да 
ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Полицијата, начинот на нивното 
утврдување и начинот на контрола на здравствената и психофизичката способност 
на полициските службеници.


