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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОЛИЦИЈА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.33 од 05.03.2015 година) 

Член 1 

Во Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ брoj 114/2006, 
6/2009, 145/12 и 41/14), во членот 31 по ставот 1 се додава три нови става (2), (3) и (4) кои 
гласат: 

„(2) Оружјето од ставот (1) на овој член со муницијата, времено ќе му биде одземено на 
полицискиот службеник за кој е започната постапка за сторено кривично дело или 
прекршок со елементи на насилство, до правосилноста на одлуката во кривичната 
односно прекршочната постапка. 

(3) На полицискиот службеник времено ќе му се одземе оружјето од ставот (1) на овој 
член со муницијата, кога Министерството ќе добие известување од надлежниот центар за 
социјални работи дека сторил семејно насилство, до правосилноста на одлуката на 
надлежниот суд за привремена мерка за заштита. 

(4) Одземањето на оружјето и муницијата од ставовите (2) и (3) на овој член, трае до 
завршувањето на постапката која последна ќе заврши со правосилна одлука.“ 

Член 2 

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи: 

„Член 31-а 

„(1) Полицискиот службеник за кој е поведена постапка за сторено кривично дело или 
прекршок со елементи на насилство, односно за кој е добиено известување од 
надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, раководителот на 
организациската единица во која работи го упатува на задолжителен психијатриски и 
психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување). 

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со 
психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на 
полицискиот службеник да биде распореден на работно место со овластување за носење 
и употреба на службено оружје, се доставува до Министерството." 

Член 3 

По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи: 
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„Член 32-а 

Во случај на започната постапка за сторено кривично дело или прекршок со елементи на 
насилство извршено од страна на лице кое при вршење на своите работни задачи има 
пристап и ракува со службено оружје, Полицијата задолжително во рок од 24 часа од 
започнување на постапката за сторено кривично дело или прекршок ја информира 
институцијата односно правното лице во кое ова лице е вработено.“ 

Член 4 

Во член 80 во ставот (2) по зборовите: „видови на“ се додава зборот „опрема,“. 

Член 5 

Членот 91 се менува и гласи: 

"(1) При воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем, полицискиот 
службеник е овластен да упати наредба на група лица да се разотидат. 

(2) Ако групата не се разотиде, дозволена е употреба на следниве средства за присилба:  
1) физичка сила;  
2) полициска палка;  
3) електричен парализатор;  
4) хемиски средства;  
5) гумен куршум;  
6) службени кучиња;  
7) специјални возила за јавен ред и мир и  
8) пиротехничко-експлозивни средства.“ 

Член 6 

По членот 91 се додаваат два нови члена 91-а и 91-б, кои гласат: 

„Член 91-а 

(1) Електричниот парализатор од членот 91 став (2) точка 3) од овој закон, се употребува 
за моментално справување, привремено онеспособување и доведување во послушност 
на агресивни лица, кога со други средства лицето не може да се доведе во послушност. 

(2) Гумениот куршум од членот 91 став (2) точка 5) од овој закон, се употребува за 
привремено онеспособување на лица од толпа кои активно го нарушуваат јавниот ред и 
мир. 
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(3) Специјални возила за јавен ред и мир во смисла на членот 91 став (2) точка 7) од овој 
закон, се возила со специјални решетки за блокирање на простор, за ограничување на 
движење, потиснување на толпа и употреба на хемиски средства, како и специјални 
возила за контрола на толпа со воден млаз. 

(4) Пиротехничко-експлозивни средства во смисла на членот 91 став (2) точка 8) од овој 
закон, се флеш, шок и чадни бомби кои се употребуваат за воспоставување на нарушен 
јавен ред и мир, извлекување на лица од затворен простор, одвлекување на внимание 
или решавање на заложнички ситуации. 

Член 91-б 

Средствата за присилба од членот 91 од овој закон, можат да се употребат само по 
наредба на полицискиот службеник кој раководи со акцијата.“. 

Член 7 

Во насловот на точката „19.9. Употреба на посебни видови на оружје и експлозивни 
средства“ по зборовите: „видови на“ се додава зборот „опрема,“ 

Член 8 

Во член 92 во ставовите (1) и (2) по зборовите: „видови на“ се додава зборот „опрема,“. 

Член 9 

По членот 93 се додава нова точка „20. Употреба на технички средства за видео снимање“ 
и нов член 93-а, кои гласат: 

„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. 
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(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 10 

(1) Во член 128 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:  
„- носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на 
униформата на Полицијата;“. 

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:  
„- составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата;. 

Член 11 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 
денот на влегување во сила на овој закон. 

Член 12 

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

 


