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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за полиција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 

јануари 2018 година.
  

Бр. 08-764/1 Претседател
30 јануари 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА
     

Член 1
Во Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2006, 

6/2009, 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.“.

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

Член 2
Во членот 43 став (3) се брише.
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“.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „или присилно доведено“ се бришат.
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 членот 61 став (5) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „без заштитна маска.“.
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Член 5
Во членот 65 став (1) зборот „траен“ се брише.

Член 6
Во членот 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
Во членот 69-б став (4) во алинејата 5 зборовите: „покани за наплата на глоба“  се 

заменуваат со зборовите: „мандатни платни налози“.
Во алинејата 6 по зборот „издадени” се додава зборот „прекршочни“.
Во алинејата 7 зборовите: „прекршочни пријави“ се бришат.
Во  алинејата 8 зборовите: „и прекршочни пријави“ се бришат.
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 членот 75 став (1) во алинејата 3 зборовите: „точката 7)“ се заменуваат со зборовите: 

„точките 7) и 26)“.

Член 9
Во членот 86 став (1) во точката 3) на крајот на реченицата сврзникот „и“ се заменува 

со точка и запирка.
Во точката 4) точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.
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
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.“.

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

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.“.

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „хемиски средства“ се заменуваат со 
зборовите: „хемиските средства од ставот (1) на овој член“.
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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 со членот 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, 
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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
Во членот 128 став (1) алинејата 11 се брише.
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“. 
__________

 


