
                        ПРЕДЛАГАЧ:                                      

 

Владата  на Република Македонија 

ПРЕТСТАВНИЦИ: Оливер Спасовски, заменик на 
претседателот на Владата и министер 
за внатрешни работи и

д-р Агим Нухиу, заменик на министерот 
за внатрешни работи

ПОВЕРЕНИЦИ: Магдалена Несторовска, државен 
секретар во Министерството за 
внатрешни работи и

Весна Доревска, помошник на 
министерот за внатрешни работи

П Р Е Д Л О Г - З А К О Н
за изменување и дополнување на Законот за полиција

Скопје, декември 2017 година





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, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), 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.

Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција се врши 
ревидирање на конкретни одредби од Законот за полиција, како резултат на неговата 
досегашна практична имплементација, а со цел нивно допрецизирање, усогласување 
со закони донесени во периодот по донесување на основниот текст на Законот за 
полиција, како и содржинско и нормативно-правно унапредување на предвидените 
законски решенија во правец на нивна доследна практична примена. Со законот чие 
донесување се предлага, се пристапи кон ревидирање на одредени решенија 
содржани во Законот за полиција што се однесуваат на начинот на преземање на 
одредени полициски овластувања, водење на евиденциите во Полицијата, 
усогласување со Законот за прекршоците (,,Службен весник на РМ“ бр. 124/15), како и 
содржинско односно нормативно-правно подобрување на текстот на законот.

Едно од клучните прашања кои се предмет на уредување на предложениот закон, е 
преземањето на средствата за присилба. Конкретно, при преземањето на дејствијата 
во рамки на полициските овластувања, полициските службеници согласно 
предметниот закон, можат да употребат средства за присилба, на начин и под услови 
предвидени со законот. При уредување на наведената материја, законодавецот прави 
подвојување на средства за присилба кои можат да се употребат спрема поединец и 
средства за присилба кои можат да се употребата спрема група.

Со изменувањата и дополнувањата на Законот за полиција („Службен весник на 
Република Македонија“ број 33/15), предвидени се дополнувања на средства за 
присилба кои можат да се употребат спрема група, односно предвидено е дека спрема 
група може да се употребат: физичка сила; полициска палка; електричен парализатор; 
хемиски средства; гумен пиштол; службени кучиња; специјални возила за јавен ред и 
мир и пиротехничко-експлозивни средства.

По отпочнување на примената на овој закон, направени се правни анализи на 
примената на последните изменувања и дополнувања на Законот за полиција од 
страна на еминентни меѓународни правни експерти. Од страна на експертите беше 
забележано дискреционо право на полициските службеници при примената на овие 
средства за присилба и недостиг на одредби со кои се уредува рангот на полициски 
службеник кој ја одобрува употребата на наведените средства за присилба. Во 
наведената анализа се потенцира потребата од обука на полициските службеници 
пред примената на средствата за присилба, особено средствата чија употреба може 
да резултира со смртни последици. Се апострофира потребата од преземање на 
мерки за претпазливост и начини кои ќе ги намалат штетните последици од примената 
на средствата за присилба.

Во годишните извештаи Народниот правобранител од 2014 година до денес, редовно 
се укажува на потребата од додефинирање на начинот, условите и ситуациите на 
употреба на електричниот парализатор и гумените куршуми. Народниот 
правобранител на Република Македонија укажува во наведениот извештај да се 
предвиди медицинска помош за лицата врз кои средствата се применуваат, како и 



обука за укажување на прва помош на вработените во Министерството за внатрешни 
работи кои ги примениле овие средства. Исто така, препорачува доуредување на 
материјата за користење на средствата за присилба со јасно утврдени процедури и 
правила, траење и интензитет на користењето, ограничување кога може да се 
користат, како и мерки за претпазливост и заштита на здравјето.

 
Врз основа на согледувањето на наведените забелешки, Министерството за 
внатрешни работи изврши соодветно содржинско и концептуално доуредување на 
законската материја, по што се очекува хармонизирање на наведената содржина со 
меѓународните стандарди. 

Истовремено, имајќи ја предвид потребата од воспоставување конзистентен правен 
систем преку утврдување усогласени нормативни решенија, неопходно е 
усогласување на решенијата содржани во материјалните закони со кои се уредуваат 
конкретни области со Законот за прекршоците (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.124/15) - како системски закон. За таа цел, со предложениот закон се 
врши усогласување на членот 50-а со кој се уредува начинот на преземање на 
полициското овластување задржување на лице лишено од слобода кое е под дејство 
на алкохол или други присхотропни супстанци, под услови утврдени со посебен закон, 
при што задржувањето од постојните максимални осум часа, се усогласува со 
решението предвидено во Законот за прекршоците. Во истиот контекст, со законот чие 
донесување се предлага, се вршат и конкретни интервенции во делот на евиденциите 
што се водат во Полицијата, во правец на нивно терминолошко и содржинско 
усогласување со Законот за прекршоците. 

Согласно досегашната практична имплементација на Законот за полиција, со 
предложените измени се врши и содржинско односно нормативно-правно 
подобрување на текстот, со цел доследна примена на конкретни законски решенија.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција 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.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за изменување и дополнување на Законот за полиција 

     

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

бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), во член 7 по ставот (2) се 
додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, барањето за обезбедување на 
транспорт на пари и други вредносни пратки, односно предмети од вредност, 
надлежниот орган го поднесува до Полицијата во писмена форма, најдоцна 36 часа 
пред почетокот на транспортот, освен во итни случаи кои не трпат одлагање кога 
барањето може да го достави во рок од шест часа пред почетокот на транспортот.“

(2) Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
         
        Член 2

(1) Во член 43 ставот (3) се брише.
(2) Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите „ќе се јави на поканата или било 

присилно доведено“ се заменуваат со зборовите „се јавува на поканата“.
(3) Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите „или присилно доведено“ се 

бришат.
(4) Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (5) и (6).

Член 3
Во членот 50-а зборот „осум“ се заменува со бројот „12“.

Член 4
Во член 61 во ставот (5) точката на крајот на реченицата се брише и се 

додаваат зборовите „без заштитна маска.“.

Член 5
Во член 65 во ставот (1) зборот „траен“ се брише.

Член 6
Во член 69 став (1) во точката 25) на крајот на реченицата точката се заменува 

со сврзникот ,,и“ и се додава нова точка 26 која гласи:
,,26) привремено одземени и пронајдени електронски уреди.“.

          Член 7
 (1) Во член 69-б став (4) во алинејата 5 зборовите „покани за наплата на глоба“  

се заменуваат со зборовите „мандатни платни налози“.
               (2) Во алинејата 6 по зборот „издадени„ се додава зборовот „прекршочни“.
                (3) Во алинејата 7 зборовите „прекршочни пријави“ се бришат.
                (4) Во  алинејата 8 зборовите „и прекршочни пријави“ се бришат.
                (5) По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:

,,(12) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 26 од овој закон може да биде 
структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како:

- евиденција за привремено одземени и пронајдени електронски 
уреди и 

- евиденција за анализи и вештачења на електронски уреди.“.

        Член 8
Во член 75 став (1) во алинејата 3 зборовите ,,точката 7)“ се заменуваат со 

зборовите ,,точките 7) и 26)“.

       Член 9
  (1) Во член 86 став (1) во точката 3) на крајот на реченицата сврзникот „и“ се 
заменува со точка и запирка.
  (2) Во точката 4) точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.



  (3) По точката 4) се додава нова точка 5), која гласи:
„5) спречување на натамошно движење на лице со возило кое претходно 

најмалку два пати последователно било запирано од страна на полициски службеник и 
притоа истото не го запрело возилото, односно не ја почитувало изречената наредба.“.

Член 10
(1)Во членот 88 се додава нов став (1) кој гласи:
,,(1)Под хемиски средства во смисла на овој закон се сметаат солзавците, кои 

по престанок на дејството не оставаат последици по психофизичкото и општото 
здравје, како и хемиски материи со послабо дејство од солзавците.“

(2) Во ставот (1) кој станува став (2) зборовите „хемиски средства“ се 
заменуваат со зборовите „хемиските средства од ставот (1) на овој член“.

(3) По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
,,(3) Хемиските средства од ставот (1) на овој член не се употребуваат спрема 

лица кои се наоѓаат во близина на експлозивно-запаливи материи, детски и старечки 
домови, болници, основни училишта, мостови и други места каде не е безбедно 
извлекување на луѓето.“.

(4) Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите „хемиски средства“ се 
заменуваат со зборовите „хемиските средства од ставот (1) на овој член“ .

   Член 11  
По членот 90 се додава нов член 90-а, кој гласи:

„Член 90-а
Средствата за присилба не смеат да се употребат кон деца, очигледно болни, 

стари и изнемоштени лица, лица со тежок инвалидитет и жени со видлива бременост, 
освен ако истите се неопходни за лицето да се приведе или задржи и полицискиот 
службеник не може поинаку да го совлада неговиот отпор или да одбие напад или ако 
лицето го загрозува својот живот, животот на луѓето, имотот или ако заради други 
околности неговиот живот и здравје се непосредно загрозени.“     

  
 Член 12

Членот 91 се менува и гласи:
„(1) Во случај кога се воспоставува нарушен јавен ред и мир во поголем обем 

може да се употребат средствата за присилба од членот 80 став 2 од овој закон, и тоа: 
физичка сила, полициска палка, средства за врзување на лица, уред за присилно 
запирање на возила и службено куче.  

(2) Покрај средствата за присилба од ставот (1) на овој член, може да се 
употребат и: 

1) специјални возила за јавен ред и мир; 
2) пиротехничко-експлозивни средства и
3) хемиски средства. 

Член 13
Членот 91-а се менува и гласи:
„(1) Специјални возила за јавен ред и мир од членот 91 став (2) точка 1) 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. 

(2) Пиротехничко-експлозивни средства од членот 91 став (2) точка 2) од овој 
закон се средства со светлосен, звучен и чаден ефект 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.

(3) Хемиските средства од членот 91 став (2) точка 3) од овој закон соодветно 
се употребуваат согласно член 88 од овој закон. “

Член 14
Членот 91-б се менува и гласи:
„(1) Средствата за присилба од членот 91 став (1) од овој закон, можат да се 

употребат само по наредба на полицискиот службеник кој ја раководи акцијата. 



(2) Средствата за присилба од членот 91 став (2) од овој закон, можат да се 
употребат исклучиво по наредба на директорот на Бирото или од него овластен 
полициски службеник.

(3) Пред употреба на средствата за присилба од членот 91 став (2) од овој 
закон, полициските службеници на насобраната група мора да и наредат да престане 
да го нарушува јавниот ред и мирно да се разотиде, како и да ја предупредат групата 
за употреба на средства за присилба, доколку не се почитува наредбата.

(4) Хемиските средствата и пиротехничко-експлозивни  средства можат да се 
употребат без наредбата од ставот (2) на овој член и без предупредувањето од ставот 
(3) на овој член, во случај на терористички дејствувања, кога основано се очекува 
вооружен отпор, киднапирање или лишување од слобода на лица кои пружаат активен 
отпор, напаѓаат, поставуваат барикади или на друг начин го оневозможуваат 
извршувањето на полициските работи

(5) Хемиските средства и пиротехничко-експлозивните средства не смеат да се 
насочуваат или распрснуваат директно кон деловите од телото од витално значење, 
како што се: главата, вратот и гениталиите, освен кога е нужно заради директно 
загрозување на животот на полицискиот службеник или други лица.  “

   Член 15
По членот 91-б, се додава нов член член 91-в, кој гласи:

„Член 91-в
„При употреба на средствата за присилба од членот 91 од овој закон соодветно 

се применуваат одредбите од членовите 80, 81 и 82 од овој закон.“
                                                                      
                                                                        Член 16
               (1) Во член 128 во ставот (1)  алинејата 11 се брише.
             (2) Во ставот (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите ,,од член 93-а од овој закон.“.
                                                                   
                                                                    Член 17

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

 

          



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

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.

Имајќи ја предвид досегашната практична имплементација на Законот за полиција, 
како и прописите донесени во периодот по донесување на основниот текст на законот, 
Министерството за внатрешни работи пристапи кон ревидирање на одредени 
решенија содржани во Законот за полиција.

Конкретно, со членот 1 од предложениот закон, се предвидува исклучок од 
предвидениот законски рок за доставување на барањето за асистенција, кое 
надлежниот орган го поднесува до Полицијата во писмена форма, најдоцна пет дена 
пред спроведување на извршувањето, односно пет дена пред денот за кој е утврдена 
потреба за давање на помош (асистенција). Имено, предложеното решение 
предвидува исклучок од наведениот рок за барањата за асистенција што се 
однесуваат на обезбедување на транспорт на пари и други вредсносни пратки, 
односно предмети од вредност и во тие рамки се предлага надлежниот орган да го 
поднесе барањето за асистенција во писмена форма до Полицијата, најдоцна 36 часа 
пред почетокот на транспортот, освен во итни случаи кога барањето може да го 
достави во рок од шест часа пред почетокот на транспортот. На овој начин, ќе се 
поедностави спроведувањето на постапката при практичната имплементација на 
наведената одредба. 

Со членот 2 од предложениот закон се врши усогласување на Законот за полиција со 
Законот за кривичната постапка (,,Службен весник на РМ“бр.150/10, 100/12 И 142/16), 
во смисла на надминување на недоследноста содржана во членот 43 од Законот за 
полиција, кој се однесува на примена на полициското овластување – повикување. 
Имено, согласно  членот 43 од Законот за полиција, Полицијата е овластена писмено 
со покана да повикува граѓани заради собирање потребни известувања неопходни за 
извршување на полициските работи. Во овој контекст, во наведениот член, 
предвидена е можност за присилно доведување на повиканото лице само со судска 
наредба и само тогаш кога очигледно одбегнува да се јави на уредно доставена 
покана во која билопредупредено на можноста од присилно доведување и тогаш кога 
своето недоаѓање нема да го оправда. Со оглед дека во Законот за кривичната 
постапка не е предвиден институтот ,,присилно доведување“ во смисла во која истиот 
се применува од страна на Полицијата, се наметна потреба  од соодветно 
ревидирање на членот 43 од Законот за полиција.       

Донесувањето на новиот Закон за прекршоците (,,Службен весник на Репуика 
Македонија“ бр.124/15), имплицира и соодветно ревидирање на одредбата на членот 
50-а од Законот за полиција, со која се уредува начинот на преземање на полициското 
овластување - Задржување на лице лишено од слобода кое е под дејство на алкохол 
или други присхотропни супстанци, под услови утврдени со посебен закон, при што 
задржувањето од постојните максимални осум часа, се усогласува со максималните 
12 часа предвидени согласно Законот за прекршоците (член 3 од предложениот 
закон). На предложениот начин се врши содржинско усогласување на Законот за 
полиција со новиот Закон за прекршоците во предметната одредба.

Членот 4  од законот чие донесување се предлага содржи ревидирање на одредбата 
на членот 61 од Законот за полиција. Имено, со наведениот член  се уредува 
полициското овластување - сопирање, легитимирање, преглед односно претрес на 
лица, превозни средства и багаж. Во овие рамки, при спроведување на прегледот, 
полициските службеници се овластени да користат технички средства или службено 



куче. Целта на дополнувањето на предметниот член е да се овозможи користење на 
службено куче без маска, ако се има предвид дека основната функција службеното 
куче ја извршува преку вдишување на мирисни честички преку сетилото за мирис 
(носот), а предметната одредба се однесува на службени кучиња наменети за 
специјални намени (трагање по експлозиви и експлозивни направи, опојни дроги и 
наркотици, оружје и муниција, трагање по човечки мирис и друго). Користењето на 
заштитната маска го оневозможува извршувањето на основните функции на 
службеното куче и од тие причини се предлага дополнување на предметната одредба. 

Поради соодветно допрецизирање односно содржинско усогласување во рамки на 
членот 65 од Законот за полиција, кој се однесува на снимањето на јавни места, со 
членот 5 од предложенот закон е извршено ревидирање на ставот (1) на наведениот 
член, со цел негово усогласување со содржината на ставот (4) од истиот член, што се 
однесува на чувањето на сниманиот материјал во случаите на примена на 
полициското овластување – Снимање на јавни места.  

Имајќи ја предвид анализа од досегашната имплементација на Законот за полиција, 
особено во делот со кој се уредени евиденциите кои се водат во Полицијата, со 
членовите 6, 7 и 8 од предложениот закон, се врши дополнување на евиденциите кои 
се водат во Полицијата, согласно утврдената потреба да се води евиденција и за 
привремено одземени и пронајдени електронски уреди, која може да биде 
структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како: евиденција за привремено одземени и пронајдени 
електронски уреди и евиденција за анализи и вештачења на електронски уреди. Во 
овие рамки, согласно потребата од пропишување соодветно време на чување на 
податоците од новите евиденции во законски рамки, предвиден е и конкретен рок за 
чување на податоците од овие евиденции.

При преземањето на дејствијата во рамки на полициските овластувања, полициските 
службеници согласно предметниот закон, можат да употребат средства за присилба, 
на начин и под услови предвидени со законот. Со измените и дополнувањата на 
Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 33/15), беа 
предвидени дополнувања на средства за присилба кои можат да се употребат спрема 
група, односно се утврди дека спрема група може да се употребат: физичка сила; 
полициска палка; електричен парализатор; хемиски средства; гумен пиштол; службени 
кучиња; специјални возила за јавен ред и мир и пиротехничко-експлозивни средства.

По отпочнување на примената на овој закон, направени се правни анализи на 
примената на последните изменувања и дополнувања на Законот за полиција од 
страна на еминентни меѓународни правни експерти. Од страна на експертите беше 
забележано дискреционо право на полициските службеници при примената на овие 
средства за присилба и недостиг на одредби со кои се уредува рангот на полициски 
службеник кој ја одобрува употребата на наведените средства за присилба. Во 
наведената анализа се потенцира потребата од обука на полициските службеници 
пред примената на средствата за присилба, особено средствата чија употреба може 
да резултира со смртни последици. Во овие рамки, потенцирана е потребата од 
преземање на мерки за претпазливост и начини кои ќе ги намалат штетните 
последици од примената на средствата за присилба.

Истовремено, во годишните извештаи на Народниот правобранител на Република 
Македонија, укажано е на потребата од додефинирање на  начинот, условите и 
ситуациите на употреба на електричниот парализатор и гумените куршуми. Народниот 
правобранител на Република Македонија, во наведените извештаи редовно укажува 
на потребата од предвидување медицинска помош за лицата врз кои средствата се 
применуваат, како и обука за укажување на прва помош на вработените во 
Министерството за внатрешни работи кои ги примениле овие средства. Исто така, се 
препорачува доуредување на материјата за користење на средствата за присилба со 
јасно утврдени процедури и правила, траење и интензитет на користењето, 
ограничување кога може да се користат, како и мерки за претпазливост и заштита на 
здравјето.



Врз основа на наведените забелешки, Министерството за внатрешни работи изврши 
соодветно содржинско и концептуално доуредување на законската материја, по што се 
очекува хармонизирање на наведената содржина со меѓународните стандарди. 

Во рамки на употребата на средствата за присилба, со предложениот закон се врши 
ревидирање односно допрецизирање на конкретни одредби што се однесуваат на 
примената на средства за присилба. Конкретно, со членот 9 од предложениот закон, 
се дополнува членот 88 од Законот за полиција, кој ја уредува употребата на хемиски 
средства во точно определени случаи утврдени во законот. 

Имајќи ја предвид потребата од соодветно допрецизирање на поимот ,,хемиски 
средства“ во функција на нивна соодветна и коректна примена во согласност со 
усвоените меѓународни стандарди во наведената област, со предложениот закон се 
врши допрецизирање на поимот ,,хемиски средства“, прецизирајќи дека под хемиски 
средства се сметаат солзавците, кои по престанок на дејството не оставаат последици 
по психофизичкото и општото здравје, како и хемиски материи со послабо дејство од 
солзавците (член 9 од предложениот закон). Истовремено, со наведениот член, се 
врши дополнување на членот 88 во смисла на ограничување на употребата на 
хемиските средства на начин на кој се предвидува дека истите нема да се 
употребуваат спрема лица кои се наоѓаат во близина на експлозивно-запаливи 
материи, детски и старечки домови, болници, основни училишта, мостови и други 
места каде не е безбедно извлекување на луѓето.

Во истиот контекст, а со цел усогласување на начинот на постапување на полициските 
службеници во случаите на примена на средствата за присилба со меѓународните 
стандарди кои налагаат безбедна употреба на средствата за присилба, со максимални 
заложби за спречување на евентуални сериозни повреди по здравјето и животот на 
лицата, за што Министерството за внатрешни работи добива конкретни укажувања од 
страна на Народниот правобранител во неговите годишни извештаи, со членот 10 од 
предложениот закон се предвидува ограничување односно забрана за употреба на 
средствата за присилба кон деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, лица 
со тежок инвалидитет и жени со видлива бременост, освен ако истите се неопходни за 
лицето да се приведе или задржи и полицискиот службеник не може поинаку да го 
совлада неговиот отпор или да одбие напад или ако лицето го загрозува својот живот, 
животот на луѓето, имотот или ако заради други околности неговиот живот и здравје се 
непосредно загрозени. 

Во таа насока, е извршено и ревидирање на членот 91 од Законот за полиција, со кој 
се уредува употребата на средства за присилба во случаите кога се воспоставува 
нарушен јавен ред и мир во поголем обем и тоа на начин на кој се предвидува 
можност во наведените ситуации покрај дел од средствата за присилба утврдени во 
членот 80 став (2) од Законот за полиција (физичка сила, полициска палка, средства 
за врзување на лица, уред за присилно запирање на возила и службено куче), да се 
употребат и специјални возила за јавен ред и мир, пиротехничко-експлозивни 
средства и хемиски средства (член 11 од предложениот закон).

Во оваа смисла, со членот 12 од предложениот закон се врши поимно определување 
на специјалните возила за јавен ред и мир (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), пиротехничко-експлозивните средства (средства со светлосен, звучен и 
чаден ефект 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) и хемиските средства (солзавци, кои по престанок на 
дејството не оставаат последици по психофизичкото и општото здравје, како и хемиски 
материи со послабо дејство од солзавците).

Поаѓајќи од заложбата за примена на средствата за присилба на максимално 
професионален и децидно утврден начин кој ќе оневозможи дискреционо постапување 
на полициските службеници, а во правец на утврдување правила за постапување на 
полициските службеници во случаите на примена на средствата за присилба 



(утврдени во ревидираниот член 91 од Законот за полиција), се предвидува можност 
за употреба на средствата за присилба од членот 91 став (1) од законот (физичка 
сила, полициска палка, средства за врзување на лица, уред за присилно запирање на 
возила и службено куче) само по наредба на полицискиот службеник кој ја раководи 
акцијата (член 13 од предложениот закон). Со истиот член се предвидува средствата 
за присилба од членот 91 став (2) од законот (специјални возила за јавен ред и мир, 
пиротехничко-експлозивни средства и хемиски средства), да можат да се употребат 
исклучиво по наредба на директорот на Бирото за јавна безбедност или од него 
овластен работник. Во овие рамки, со наведениот член е утврдено дека пред употреба 
на средствата за присилба од членот 91 став (2) од законот, полициските службеници 
на насобраната група мора да и наредат да престане да го нарушува јавниот ред и 
мирно да се разотиде, како и да ја предупредат групата за употреба на средства за 
присилба, доколку не се почитува наредбата. Хемиските средствата и пиротехничко-
експлозивни  средства можат да се употребат и без наредбата од ставот (2) на 
наведениот член односно без предупредувањето од ставот (3) на истиот член, во 
случај на терористички дејствувања, кога основано се очекува вооружен отпор, 
киднапирање или лишување од слобода на лица кои пружаат активен отпор, напаѓаат, 
поставуваат барикади или на друг начин го оневозможуваат извршувањето на 
полициските работи. Во однос на хемиските средства, членот 13 од предложениот 
закон, предвидува забрана за насочување или распрснувње на хемиските средства и 
пиротехничко-експлозивните средства директно кон деловите од телото од витално 
значење, како што се: главата, вратот и гениталиите, освен кога е нужно заради 
директно загрозување на животот на полицискиот службеник или други лица.  

Имајќи ги предвид укажувањата и препораките на Народниот правобранител, со 
членот 14 од предложениот закон се додава нов член 91-в, со кој се предвидува 
соодветна примена на одредбите 80, 81 и 82 од Законот за полиција што се 
однесуваат на условите за примена на средствата за присилба од страна на 
Полицијата.

Со членот 15 од предложениот закон, се предвидува бришење на основот за 
донесување на подзаконски пропис за начинот на спроведување на препознавање – 
предвиден во членот 128 од Законот за полиција, имајќи предвид дека за предметната 
материја веќе е доенсен конкретен подзаконски акт согласно одредбите од Законот за 
кривичната постапка (Правилник за начинот за препознавање на осомничено лице - 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/12).

Воедно, со истиот член се врши и допрецизирање на ставот (2) од наведениот член, со 
кој е предвидено донесување на подзаконски пропис за типовите на технички средства 
кои ќе се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата, согласно 
членот 93-а од Законот за полиција, со цел појаснување дека со прописот е 
регулирана исклучиво употребата техничките средства за аудио и видео снимање 
предвидени во членот 93-а на законот, а не и на сите видови технички средства за 
аудио и видео снимање кои се употребуваат од страна на Полицијата.

Членот 16 го предвидува влегувањето во сила на овој закон и тоа осмиот ден од 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 одредби од Законот за полиција, со што ќе се 
овозможи нивна соодветна практична имплементација.



III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложениот закон ќе се овозможи содржинско и нормативно-
правно допрецизирање на законските решенија во правец на нивно унапредување и 
усогласување со прописи донесени по донесувањето на основниот текст на Законот за 
полиција. 

Во тоа се состојат и придобивките од предложените решенија, како соодветно и 
прецизно нормирање на законските решенија за предметните прашања, што би 
овозможило доследна практична имплементација на предметните одредби од Законот 
за полиција.

 



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 

ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ
     

Член 7
(1) Полицијата укажува помош (асистенција):
- за спроведување на извршна одлука, доколку при спроведувањето на 

извршувањето, надлежниот државен орган односно лицата кои со посебен закон се 
овластени да го спроведат извршувањето, наидат на физички отпор или таков отпор 
може оправдано да се очекува;

-  по барања за асистенција  предвидена со посебен закон (за обезбедување на 
превоз на експлозивни материи, вонреден превоз и придружба на определени стоки и 
друго) и        

-  по барања на државни органи, институции што вршат јавно овластување и 
правни лица, во врска со  обезбедување на транспорт на пари и други вредносни 
пратки односно предмети од вредност, а по претходно склучен договор со 
подносителот на барањето.
     (2) Барањето за асистенција, надлежниот  орган го поднесува до Полицијата во 
писмена форма, најдоцна пет дена пред спроведување на извршувањето, односно пет 
дена пред денот за кој е утврдена потреба за давање на помош (асистенција).
    (3) Раководителот на  надлежната организациска единица одлучува за начинот 
на давање на помошта (асистенцијата) и за тоа навреме го известува подносителот на 
барањето.

(4) Раководителот на надлежната организациска единица од безбедносни и 
други оправдани причини може да го одложи давањето на помошта (асистенцијата) од 
ставот 1 на овој член.

                                                       3. Повикување
      Член 43

(1) Полицијата е овластена писмено со покана да повикува граѓани заради 
собирање потребни известувања неопходни за извршување на полициските работи.

(2) Писмената покана од ставот (1) на овој член содржи: име и презиме на 
лицето кое се повикува, адреса на живеалиште односно престојувалиште на лицето 
кое се повикува, назив, место и адреса на седиштето на организационата единица на 
Полицијата каде што се повикува лицето, причини за повикувањето, место и време на 
повикувањето, како и поука за правото на бранител во полициската постапка, како и 
последиците доколку не се јави на поканата.

(3) Повиканото лице може присилно да се доведе само со судска наредба и 
само тогаш кога очигледно одбегнува да се јави на уредно доставена покана во која 
билопредупредено на можноста од присилно доведување и тогаш кога своето 
недоаѓање нема да го оправда.

(4) Лицето кое ќе се јави на поканата или било присилно доведено, а одбило да 
даде известувања, не смее повторно да се повикува заради истите причини.

(5) Лицето кое е повикано или присилно доведено се поучува за правата од 
членот 34 на овој закон, како и за околноста дека истото не е лишено од слобода и 
дека откако ќе даде или одбие да даде известување може да си оди.

(6) За повикувањето и извршениот разговор со повиканото лице, полицискиот 
службеник изготвува службена белешка.

(7) Полицијата може повторно да го повика лицето заради собирање на 
известувања за друго казниво дело или сторител, а за собирање известувања за 
истото кривично дело може од важни причини да го повика само уште еднаш.      

 Член 50-а
Полицискиот службеник може да задржи лице лишено од слобода кое е под 

дејство на алкохол или други психотропни супстанци, под услови утврдени со посебен 
закон, при што задржувањето може да трае најмногу осум часа.
 



11. Сопирање, легитимирање, преглед односно претрес на лица, превозни средства и 
багаж

Член 61
(1) Полицискиот службеник е овластен да изврши сопирање, легитимирање, 

преглед односно претрес на лице, превозното средство и багажот кој лицето го носи 
со себе, кога тоа е неопходно заради пронаоѓање на предмети за напад или 
самоповредување или кога постојат основи за сомневање дека кај нив ќе се пронајдат 
предмети кои потекнуваат од кривично дело или прекршок, траги на кривично дело 
или прекршок или предмети што можат да послужат во кривична или прекршочна 
постапка.

(2) Под преглед на лица, превозни средства и багаж се подразбира, 
надворешни проверки на облеката и други предмети, превозното средство и багажот, 
но не и дејствија со кои нешто што не е видливо се прави видливо со отворање, 
отпакување или слично. 

(3) Полицискиот службеник може да изврши преглед на лице, превозно 
средство и багаж на место кое што не е видливо, доколку лицето над кое се врши 
преглед (облека и други предмети), односно неговото превозно средство или багаж, на 
барање на полицискиот службеник доброволно го отвори, отпакува или слично, 
местото кое не е видливо.

(4) Преглед на лице може да изврши само лице од ист пол, освен во 
исклучителни случаи кога е неопходен итен преглед на лице, заради одземање на 
оружје или предмет подобен за напад или самоповредување.

(5) При прегледот полициските службеници се овластени да користат технички 
средства или службено куче.

15. Снимање на јавни места
        Член 65

(1) Под снимање на јавни места во смисла на овој закон, се подразбира траен 
аудио и видео надзор над јавните места каде што зачестено се извршуваат кривични 
дела или прекршоци, со цел за нивно спречување.

(2) Кога постои опасност на јавните собири да се загрози животот, здравјето на 
луѓето и имотот, полицискиот службеник е овластен да изврши видео снимање или 
фотографирање на јавниот собир.

(3) Намерата за спроведување на снимање на јавните места и собири, пред 
започнување со активноста, Полицијата може јавно да ја соопшти.

(4) Снимениот материјал од ставовите (1) и (2) на овој член се чува во 
Полицијата шест месеца, по што материјалот се уништува, освен материјалот што 
претставува доказ во кривична или прекршочна постапка, со кој се постапува согласно 
со закон.

Член 69
(1) Полицијата води евиденции за:
1) лица на кои по која било основа им е ограничена слободата на движење; 

 2) лица за кои постојат основи за сомневање дека се сторители на кривични 
дела или прекршоци;

3) службени белешки во врска со вршењето на полициски работи;
4) поднесени кривични пријави против познат и непознат сторител, пријавени 

сторители и оштетени од кривичните дела што се гонат по службена должност;
5) сторители на кривични дела и прекршоци-општа азбучна евиденција;
6) предмет (досие) за лица;
7) сторени кривични дела;
8) сторени прекршоци;
9) лица и предмети по кои се трага, како и за лица на кои им е забранет влез во 

Република Македонија;
10) извршени самоубиства;
11) несреќни случаи и несреќни случаи при работа;

 12) лица на кои им е извршена проверка на идентитетот; 
13) дактилоскопирани, фотографирани лица и лица за кои е направена ДНК 

анализа; 



14) криминалистички истражувања, криминалистички контроли, 
криминалистички обработки и акции;

15) дневни настани во врска со вршењето на полициските работи и извршени 
увиди;

16) сообраќајни незгоди;
17) употреба на средства за присилба;
18) примени поплаки од граѓани;
19) поднесени претставки од граѓани против полициски службеник и преземени 

мерки;
20) привремено одземени и пронајдени предмети;
21) откриени фалсификувани пари, фалсификувани парични единици - евра и 

други фалсификувани странски валути;
22) извршени проверки и спроведување мерки врз основа на акт донесен од суд 

или друг надлежен орган;
23) примена на посебни истражни мерки;
24) лица над кои е извршена безбедносна проверка;
25) проверка на идентитет на лица при влез во објекти што ги обезбедуваат 

полициски службеници на Министерството.
(2) Покрај евиденциите од ставот (1) на овој член, Министерството врши 

евидентирање на акивностите на полициските службеници при преземањето на 
дејствијата во рамките на полициските овластувања предвидени со овој закон.
 

Член 69-б
(1) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 1) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и 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.
(2) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 4) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како:

- 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 

Основно јавно обвинителство;
- евиденција за посебни извештаи доставени до Основно 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 јавнот ред 

и мир,  гранични работи и странци;
- евиденција за сообраќајни незгоди со загинати лица;
(3) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 7) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како:

- евиденција на кривични дела кои се гонат по службена должност;
- евиденција на кривични дела кои се гонат по приватна тужба;
- евиденција на оштетени лица.
(4) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 8) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како:

- евиденција на прекршоци против јавниот ред и мир;



- евиденција на барања за поведување на прекршочна постапка по
Закон 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 глоба 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.
(5) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 9) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и 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 и 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.
(6) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 13) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и 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.
(7) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 14) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како: 

- евиденција за криминалистички истражувања;
- евиденција за криминалистички контроли;
- евиденција за криминалистички обработки и
- евиденција за криминалистички акции.
(8) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 15) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како:

- евиденција за дневни настани во врска со вршење на полициските работи и
- евиденција за извршени увиди.
(9) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 16) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги врши 
Полицијата и да се води како:

- евиденција за случени сообраќајни незгоди и 
- евиденција за издадени потврди за оштетено возило со странски регистарски 

таблици.
(10) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 20) од овој закон, може да биде 

структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како:

- евиденција на привремено одземени предмети;
- евиденција на пронајдени предмети;
- евиденција на привремено одзмени сообраќајни дозволи и регистарски 

таблици и 
- евиденција за привремено одземени возачки дозволи.



(11) Евиденцијата од членот 69 став (1) точка 22) од овој закон, може да биде 
структурирана врз основа на полициските работи и полициските овластувања што ги 
врши Полицијата и да се води како:

- евиденција на извршени проверки по барања на организациски единици во 
Министерството или друг државен орган или институција;

- 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;
- евиденција на дадени асистенции врз основа на акт донесен од суд или друг 

државен орган.

Член 75
(1) Податоците од евиденциите од членот 69 од овој закон се чуваат, и тоа :
- податоците од евиденцијата од точките 4), 5), 6), 13), 14), 15) - трајно;
- податоците од евиденциите од точките 10) и 11) - 30 години;
- податоците од евиденцијата од точката 7) - 15 години;
- податоците од евиденциите од точките 16), 21) и 23) - 10 години;
- податоците од евиденцијата од точките 2), 12), 17), 18), 19), 22) - пет години;
- податоците од евиденцијата од точката 9) - пет години од запирање на 

потрагата;
- податоците од евиденцијата од точките 3), 24) и 25)  - две години;
(2) Податоците од евиденциите од членот 69-б од овој закон се чуваат:
- податоците од ставот (1) алинеи 2 и 3 - пет години;
- податоците од  ставот (1) алинеи 1, 4 и 5 - две години;
- податоците од ставот (2) алинеи 1, 8 и 9 - трајно;
- податоците од ставот (2) алинеи 2, 4, 5, 10, 11 и 12 - 15 години;
- податоците од ставот (2) алинеја 3 - 10 години;
- податоците од ставот (2) алинеи 6 и 7 - пет години;
- податоците од ставот (4) алинеи 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 - 10 години;
- податоците од ставот (4) алинеи 1, 5 и 6 - пет години;
- податоците од ставот (10) алинеја 1 - 15 години;
- податоците од ставот (10) алинеја 2 - три години;
- податоците од ставот (10) алинеи 3 и 4  - две години.

19. 4. Употреба на уреди за присилно запирање на возила
         Член 86

(1) Уреди за присилно запирање на возила се применуваат заради:
 1) спречување на бегство на лице кое е затечено во извршување на кривично 
дело кое се гони по службена должност;

2) спречување на бегство на лице кое е лишено од слобода или за кое има 
издадено наредба за лишување од слобода;

3) спречување на незаконито преминување на државната граница со возило и
4) спречување на недозволен пристап на возила до објекти или подрачја каде 

што се наоѓаат лица кои ги обезбедуваат полициските службеници.

19. 6. Употреба на хемиски средства
Член 88

(1) Употребата на хемиски средства е дозволена во случаите од членот 91 став 
2 на овој закон, во случаи на воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем 
обем, како и заради извлекување на лица од затворен простор или заради решавање 
заложничка ситуација, при што не смее да се загрози животот и здравјето на 
граѓаните.

(2) Хемиски средства можат да се употребат и во случаите кога се исполнети 
условите од членот 89 на овој закон.

Член 90
Употребата на огнено оружје не е дозволена ако се доведува во опасност 

животот на други лица, освен ако употребата на огненото оружје е единствено 



средство за одбрана од посреден напад, опасност од напад врз животот на други 
лица.

19.8. Употреба на средства за присилба спрема група
       Член 91

(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 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.

(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 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 подзаконски пропис за типовите на технички средства 

кои ќе се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата. 
(3) Министерот донесува Кодекс на полициска етика.
(4) 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.


