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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 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за следење на 

комуникациите, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 

септември 2012 година. 
  
    Бр. 07- 3908/1                                     Претседател 

13 септември 2012 година          на Република Македонија,                       
        Скопје                                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 

КОМУНИКАЦИИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за следење на комуникациите (“Службен весник на Република Македонија“ 

број 121/2006 и 110/2008), членот  1 се менува и гласи: 
“Со овој закон се уредуваат постапката за следење и снимање на телефонските и 

другите електронски комуникации (во натамошниот текст: следење на комуникациите), 
начинот на постапување, чување и користење на податоците и доказите прибавени со 
следење на комуникациите и контролата на законитоста на следењето на комуникациите.“ 

     
Член 2 

Членот 2 се брише. 
            

Член 3 
Во членот  4 став 1 зборот “овластено“ се брише.  
           

Член 4 
Членот 5  се менува и гласи: 
“Следење на комуникациите се остварува во постапка утврдена со овој закон, со која не 

се загрозуваат човековите слободи и права.“ 
 

Член 5 
Во членот 7 став 1 точките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 
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“1) комуникација - технички процес на испраќање, пренос и примање на каков било 
говор, податоци, звуци, сигнали, пишуван текст, статички и подвижни слики, кои служат 
за размена на информации меѓу луѓето, меѓу луѓето и предметите, меѓу предметите или за 
управување со каков било предмет со помош на телекомуникациски систем.  

Поимот “комуникација“ се однесува на сите видови телефонски и други електронски 
комуникации како интернет протокол, говор преку интернет протокол, интернет страница 
и електронска пошта; 

2) следење на комуникациите - тајно дознавање на содржината на која и да е 
комуникација и истовремено создавање технички запис за содржината на комуникацијата, 
со можност да се репродуцира; 

3) средства за следење на комуникациите - електронско, механичко или друго средство 
со чија помош може да се дознае или сними содржината на која и да е комуникација;“. 

Точката 5 се менува и гласи: 
“5) телекомуникациска услуга - секоја услуга што им обезбедува на корисниците 

можност да испратат, пренесат или примат каков и да е говор, податоци, звуци, сигнали, 
пишуван текст, статички и подвижни слики пренесени во целост или само во некој дел 
преку телекомуникацискиот систем;“. 

Во точката 6 зборовите: “Министерството за внатрешни работи“ се заменуваат со 
зборовите: “јавниот обвинител, Министерството за внатрешни работи, Управата за 
финансиска полиција и Царинската управа“. 

Во точката 7 по зборовите: “овластени органи за следење на комуникациите“ се 
додаваат зборовите: “јавниот обвинител“, а по зборовите: “Министерството за внатрешни 
работи“ се става запирка и се додаваат зборовите: “Управата за финансиска полиција, 
Царинската управа“.  

 
Член 6 

Во насловот на Главата II. “Услови и постапка за следење на комуникациите за 
откривање и гонење на сторители на кривични дела“ зборовите: “Услови и“ се бришат. 

 
Член 7 

Членот 8 се брише.  
 

Член 8 
Членот 9 се менува и гласи: 
“Барање за донесување наредба за следење на комуникациите, до надлежниот судија 

поднесува надлежниот јавен обвинител по сопствена иницијатива или на предлог на 
полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно припадникот 
на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската 
управа кој/кое го води случајот.“ 

 
Член 9 

Членот 10 се менува и гласи: 
“Барањето за следење на комуникациите се поднесува до судијата на претходната 

постапка во писмена форма и содржи: 
- законски назив на кривичното дело, 
- лицето или предметите врз кои ќе се примени посебната истражна мерка следење на 

комуникации, 
- техничките средства кои ќе се применат, 
- обемот и местото на спроведување на посебната истражна мерка следење на 

комуникации, 
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- сознанијата и доказите врз основа на кои се засноваат основите на сомневање и 
образложение за причините поради кои податоците или доказите не можат да се соберат 
на друг начин, 

- органот кој треба да ја спроведе наредбата, 
- времетраењето на посебната истражна мерка следење на комуникации и 
- видот на телекомуникацискиот систем, телефонскиот број или друг податок за 

идентификација на телекомуникацискиот приклучок.“ 
 

Член 10 
Во членот 11 став 1 бројот “72“ заменува со бројот “48“. 
 

Член 11 
Во членот 11-а став 3 алинејата 1 се менува и гласи: 
“- веднаш го известува полицискиот службеник на Министерството за внатрешни 

работи односно припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон 
овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води случајот, за спроведување на 
усната наредба, во случај кога следењето на комуникациите се врши од страна на 
Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција или Царинската 
управа,“. 

Во ставот 4 зборовите: “Министерството за внатрешни работи“ се заменуваат со 
зборовите: “Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно 
припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на 
Царинската управа кој/кое го води случајот“. 

Во ставот 5 зборовите: “од членот 8 на“ се заменуваат со зборовите: “утврдени со“. 
Во ставот 6 зборовите: “30 дена“ се заменуваат со зборовите: “четири месеци“. 
Во ставот 7 зборовите: “кривичниот совет на надлежниот суд“ се заменуваат со 

зборовите: “надлежниот првостепен суд во совет составен од тројца судии“. 
Во ставот 9 зборовите: “кривичниот совет на надлежниот суд“ се заменуваат со 

зборовите: “советот од ставот 7 на овој член“.  
 

Член 12 
Членот 13 се брише. 
 

Член 13 
Во членот 15 став 1 зборовите: “30 дена“ се заменуваат со зборовите: “четири месеци“. 
Во ставот 2 зборовите: “овластеното лице од членот 9 на овој закон“ се заменуваат со 

зборовите: “полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно 
припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на 
Царинската управа кој/кое го води случајот“, а зборот “посебно“ се брише. 

Во ставот 3 зборот “посебно“ се брише. 
Во ставот 4 зборовите: “30 дена“ се заменуваат со зборовите: “четири месеци“. 
Во ставот 5 зборовите: “овластеното лице од членот 9 на овој закон“ се заменуваат со 

зборовите: “полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно 
припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на 
Царинската управа кој/кое го води случајот“. 

Во ставот 6 зборовите: “30 дена“ се заменуваат со зборовите: “четири месеци“. 
Во ставот 7 зборовите: “една година“ се заменуваат со зборовите: “14 месеци“. 
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Член 14 
Во членот 16 зборот “судот“ се заменува со зборовите: “судијата на претходната 

постапка“. 
 

Член 15 
Членот 17 се менува и гласи: 
“Во случај кога следењето на комуникациите се врши од страна на Министерството за 

внатрешни работи, Управата за финансиска полиција или Царинската управа, надлежниот 
јавен обвинител издадената наредба ја доставува на полицискиот службеник на 
Министерството за внатрешни работи, односно припадникот на Управата за финансиска 
полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води 
случајот.“ 

  
Член 16 

Членот 19 се брише. 
     

Член 17 
Членот 21 се брише.  
 

Член 18 
Членот 22 се брише. 
    

Член 19 
Во членот 23 став 1 по зборот “комуникациите“ запирката и зборовите: “до донесување 

на решение за спроведување на истрага“ се бришат.  
 

Член 20 
Членот 24 се брише.  
 

Член 21 
Во членот 25 став 1 зборовите: “условите или“ се бришат, а зборот “утврдени“ се 

заменува со зборот “утврдена“.  
Во ставот 2 по зборот “закон“ запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на 

реченицата се бришат. 
 

Член 22 
Членот 25-а се брише. 
  

Член 23 
Во членот 26 ставот 1 се брише. 
Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите: “ставот 1 на овој член“ се заменува со 

зборовите: “членот 25 од овој закон“. 
Во ставот 3 кој станува став 2 бројот “2“ се заменува со бројот “1“.  
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 24 
Членот 27 се брише. 
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Член 25 
Во членот 28 став 2 зборовите: “судот што донел наредба“ се заменуваат со зборовите: 

“судот што ја донел, односно судот што е надлежен за донесување на наредбата“. 
 

Член 26 
Во насловот на Главата III. “Услови и постапка за следење на комуникациите заради 

заштита на интересите на безбедноста и одбраната на земјата“ зборовите: “Услови и“ се 
бришат. 

 
Член 27 

Во членот 29 ставот 3 се брише. 
   

Член 28 
Во членот 30 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи: 
“Барањето за следење на комуникациите од ставот 1 на овој член се доставува до 

Јавниот обвинител на Република Македонија.“  
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Јавниот обвинител од ставот 2 на овој член барањето за следење на комуникациите од 

ставот 1 на овој член го поднесува до судијата на Врховниот суд на Република 
Македонија, одреден со внатрешниот распоред на судот.“  

 
Член 29 

 Членот 32 се брише.  
 

Член 30 
Членот 35 се менува и гласи: 
“Надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите 

од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, 
Царинската управа и Министерството за одбрана, врши Собранието на Република 
Македонија.“ 

 
Член 31 

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 
 

“Член 36-а 
Одлуката за надзор Комисијата од членот 36 од овој закон ја донесува со мнозинство 

гласови.“ 
  

Член 32 
Во членот 37 по зборовите: “Министерството за внатрешни работи“ се става запирка и 

се додаваат зборовите: “Управата за финансиска полиција, Царинската управа“. 
 

Член 33 
По членот 38 се додаваат два нови члена 38-а  и 38-б, кои гласат: 
 

“Член 38-а 
Контрола над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите 

врши надлежниот јавен обвинител согласно со посебен закон. 
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Член 38-б 
Судијата на Врховниот суд кој ја издал наредбата за примена на посебната истражна 

мерка следење на комуникациите, врши контрола над спроведувањето на мерката.“ 
 

Член 34 
Во членот 39-а став 1 процентот “7%“ се заменува со процентот “15%“, а процентот 

“10%“ се заменува со процентот “20%“. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на физичко лице ако произведува, нуди на продажба, продава, врши увоз, извоз, 
реекспорт или држи средства за следење на комуникации без одобрение на 
Министерството за внатрешни работи.“   

Ставот 3 станува став 4. 
     

Член 35 
Во целиот текст на Законот зборовите: “надлежниот истражен судија“, “надлежниот 

судија“ и “истражниот судија“ се заменуваат со зборовите: “судијата на претходната 
постапка“. 

 
Член 36 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 декември 2013 година, 
освен одредбите на членовите 2, 3, 5 со исклучок на делот што се однесува на јавниот 
обвинител, 8, 10, 11 ставови 1, 2 и 3, 13  ставови 2, 3 и 5, 15, 21 став 2, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 со исклучок на 38-а и 34 од овој закон, за кои  ќе започне да се применува од 
1 ноември 2012 година. 
 


