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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, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), 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.

Со предложените изменувања на Законот за полиција се врши усогласување на 
одредени сегменти од законот согласно предвидените решенија со Законот за 
прекршоците (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), 
односно нормативно-техничко усогласување, како и техничко – терминолошко 
усогласување со Кривичниот законик (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 51/11, 
135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 
199/14, 196/15, 226/15, 97/17 и 248/18).

Воедно, со предложениот закон се врши и усогласување со Амандманите од 
XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија и  Уставниот закон за 
спроведување на Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.  6/19).

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

Предлог - законот 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 Северна 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 Северна Македонија.



ПРЕДЛОГ -  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА 

     
Член 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, 120/16, 21/18 и 64/18), во членот 50-а 
зборовите „други психотропни супстанции“ се заменуваат со зборовите „наркотични 
дроги, психотропни супстанции и прекурсори“.

Член 2
Во член 65-в во став 1 во алинејата 1 зборовите „опојни дроги или други 

психотропни супстанции“ се заменуваат со зборовите „наркотични дроги, психотропни 
супстанции и прекурсори“.
 

Член 3
Во член 69 во став 1  точката 24) се брише.
Точките 25) и 26) стануваат точки 24) и 25).

Член 4
Во член 69-б во став 4 алинејата 5 се брише.

Член 5
Во член 75 став 1 во алинејата 3 бројот „26“ се заменува со бројот „25“.
Во алинејата 7 зборовите „3, 24 и 25“ се заменуваат со зборовите „3 и 24“.
Во став 2 во алинејата 8 зборовите „1, 5 и 6“ се заменуваат со зборовите „1 и 6“.

Член 6
Низ целиот текст на Законот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат 

со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна 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, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), 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.

Со предложените изменувања на Законот за полиција се врши усогласување на 
одредени сегменти од законот согласно предвидените решенија со Законот за 
прекршоците (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), 
односно нормативно-техничко усогласување, како и техничко – терминолошко 
усогласување со Кривичниот законик (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 
37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 51/11, 
135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 
199/14, 196/15, 226/15, 97/17 и 248/18). Конкретно, извршено е терминолошко 
усогласување во членовите 50-а и 65-в со терминологијата предвидена со Кривичниот 
законик, која се однесува на употребата на наркотични дроги и психотропни 
супстанции. Освен наведеното, се брише евиденцијата за извршени безбедносни 
проверки и евиденцијата на издадени мандатни платни налози за сторен сообраќаен 
прекршок.

Воедно, со предложениот закон се врши и усогласување со Амандманите од 
XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија и  Уставниот закон за 
спроведување на Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.  6/19).

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените изменувања 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.



И З В О Д
НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА ШТО СЕ МЕНУВААТ

     
       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 12 часа.

Член 65-в
На полиграфско тестирање  не смее да биде подложено:

лице под дејство на алкохол, под влијание на опојни дроги или
други психотропни супстанци,

- лице кое има сериозни срцеви заболувања,
- лице во стресна состојба,
- лице кое зема лекови за смирување,
-    лице кое манифестира видливи знаци на душевна болест,  заостанат 

душевен развој или или други особено тешки душевни пречки и
- жена за време на бременост и непосредно по раѓање.

Член 69
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 и
25) проверка на идентитет на лица при влез во објекти што ги обезбедуваат 



полициски службеници на Министерството и
26) привремено одземени и пронајдени електронски уреди.
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

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.
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 и
- евиденција за сообраќајни незгоди со загинати лица.
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 и
- евиденција на оштетени лица.
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 мандатни платни налози за сторен сообраќаен 

прекршок,
- евиденција на издадени прекршочни платни налози за сторен сообраќаен 

прекршок,
- евиденција за констатирани прекршоци отстапени до надлежни органи,



- евиденција за поднесени барања за поведување на прекршочна
постапка против правни лица,

- евиденција на сторители на прекршоци и
- евиденција на лица оштетени со сторени прекршоци.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 и
- евиденција на дадени асистенции врз основа на акт донесен од суд или друг 

државен орган.
(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 75
Податоците од евиденциите од членот 69 од овој закон се чуваат, и тоа :
- податоците од евиденцијата од точките 4, 5, 6, 13, 14 и 15 — трајно,
- податоците од евиденциите од точките 10 и 11 - 30 години,
- податоците од евиденцијата од точките 7 и 26 - 15 години,
- податоците од евиденциите од точките 16, 21 и 23 - 10 години,
- податоците од евиденцијата од точките 2, 12, 17, 18, 19 и 22 - пет години,
- податоците од евиденцијата од точката 9 - пет години од запирање на 
потрагата и
- податоците од евиденцијата од точките 3, 24) и 25  - две години.
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 - десет години,
- податоците од ставот 2 алинеи 6 и 7 - пет години,
- податоците од ставот 4 алинеи 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 — десет 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 и
- податоците од ставот 10 алинеи 3 и 4  - две години.


