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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 11-а став 1 од Законот за спречување на насилството и недостојното 
однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
89/04, 142/08,135/11 и 27/14), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЛИЦА НА 

КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ЗАБРАНА ЗА ВЛЕЗ И 
ПРИСУСТВО НА СИТЕ ИЛИ НА ОДРЕДЕНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И НА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПОКРЕНАТИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ЗА 

НИВНИОТ ИСХОД

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и начинот на водење на eвиденцијата за лица 

на кои им е изречена прекршочна санкција забрана  за влез и присуство на сите или на 
одредени спортски натпревари и на eвиденцијата за покренатите постапки за порамнување 
и за нивниот исход.

 
Член 2

(1) Евиденцијата за лица на кои им е изречена прекршочна санкција забрана  за влез и 
присуство на сите или на одредени спортски натпревари се води хартиено, во укоричена 
книга со А4 формат на чија насловна страна е испишан називот „Република Македонија – 
Министерство за внатрешни работи“, а во средината на страната е наведен називот на 
евиденцијата, со страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на 
почетокот на календарската година и завршува со редниот број од последно 
евидентираниот настан во календарската година.   

(2) Укоричената книга од ставот (1) на овој член се води според   Образец број 1  кој е 
даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот од ставот (2) на овој член ги содржи следните податоци:: Реден број; 
Датум на евидентирање; Име и презиме на сторителот на прекршокот; Датум и место на 
раѓање, живеалиште, односно престојувалиште; Вид на прекршокот; Број и датум на 
правосилна одлука со која е изречена прекршочната санкција; За кои спортски натпревари 
се однесува забраната; Времетраење на забраната за влез и присуство на сите или на 
одредени спортски натпревари и  Припадност на навивачка група.

 
Член 3

(1) Евиденцијата за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход се води 
хартиено, во укоричена книга со А4 формат на чија насловна страна е испишан називот 
„Република Македонија – Министерство за внатрешни работи“, а во средината на страната 
е наведен називот на евиденцијата, со страници со растечка големина, која започнува со 
реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот број од 
последно евидентираниот настан во календарската година.   

(2) Укоричената книга од ставот (1) на овој член се води според   Образец број 2 кој е 
даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.
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(3)  Образецот од ставот (2) на овој член ги содржи следните податоци: Реден број; 
Датум на евидентирање; Име и презиме на сторителот на прекршокот; Датум и место на 
раѓање, живеалиште, односно престојувалиште; Вид на прекршокот и датум на сторување; 
Број и датум на платниот налог кој му се издава и Исходот од постапката.  

Член 4
При исправка на веќе внесен податок во укоричените книги од член 2 став 1 и член 3 

став 1 од овој правилник, истиот се прецртува, на начин што погрешно внесениот податок 
останува видлив.

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

Бр. 12.1-54591/1 Министер
31 јули  2014 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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