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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 128 став (2) од 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), министерот за 
внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ТИПОВИТЕ НА ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА КОИ ЌЕ СЕ 
УПОТРЕБУВААТ ЗА АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊЕ ОД СТРАНА НА 

ПОЛИЦИЈАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат типовите на технички средства кои ќе се 

употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата. 

Член 2
(1) За аудио и видео снимање од страна на Полицијата се употребува Уред за мобилен 

систем за аудио и видео снимање. 
(2) Уредот од ставот (1) на овој член се состои од: 
- камера со внатрешна меморија за снимање;
- снимач со хард диск;
- батерија со контролер;
- централен софтвер и
- уред за полнење на батеријата и архивирање на аудио и видео записот од камерата.
(3) Уредот од ставот (1) на овој член, се поставува на телото или главата на 

полицискиот службеник кој го користи.

Член 3
(1) Аудио записот од уредот од членот 2 од овој правилник е со ААЦ кодекс или друг 

еквивалентен формат на снимање. 
(2) Видео записот од уредот од членот 2 од овој правилник се снима локално на 

вградена меморија во самата камера во формат МП4 или друг еквивалентен формат.

Член 4
Уредот од членот 2 на овој правилник овозможува аудио и видео запис со:
- резолуција на видео и аудио записот од минимум 640х480 мегапиксели при минимум 

20 слики во секунда;
- леќа-поле на снимање од минимум 75о, без дополнителен извор на светлина и
-заштита со 256 битна АЕС енкрипција или еквивалентна.
 

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

весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-13176/1 Министер
1 март 2017 година за внатрешни работи,

Скопје д-р Агим Нухиу, с.р.


