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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 1 од 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, 
21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ

Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на полициските работи   (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 149/07, 110/11, 117/14, 14/17, 49/17 и 203/18), по членот 112 се 
додава нов член 112-а, кој гласи:

„Член 112-а
Кога полициските службеници вршат увид на место на сообраќајна незгода, за 

извршениот увид составуваат записник за извршениот увид на место на сообраќајна 
незгода, кој содржи:

- називот на организациската единица на Министерството за внатрешни работи;
- податоци за случената сообраќајна незгода;
- место на сообраќајната незгода;
- околности во сообраќајот;
- опис на сообраќајната незгода;
- податоци за возилото;
- учесник во сообраќајна незгода;
- карактеристики на сообраќајната незгода и
- останати податоци.
Податоците за возилото и за учесниците во сообраќајната незгода се внесуваат во 

записникот од став 1 на овој член поединечно за секое возило и учесник во сообраќајната 
незгода, односно рубриките 5 и 6 од записникот се повторуваат онолку пати колку што 
има возила и учесници во сообраќајната незгода. 

Записникот од став 1 на овој член е даден на Образец број 30-а, кој е даден во прилог и 
е составен дел на овој правилник.

Член 2
Низ целиот текст на правилникот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3
Обрасците број 1, 25 и 36 се заменуваат со нови обрасци број 1, 25 и 36 кои сe дадени 

во прилог и се составен дел на овој правилник.
                                   

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-107078/1 Министер
25 декември 2019 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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