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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 2 јуни 

2016 година.
 

Бр. 08-2757/1 Претседател
2 јуни 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, 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 и 33/15), во насловот на точката „20. Употреба на технички средства 
за видео снимање“ по зборовите: „средства за“ се додаваат зборовите: „аудио и“.

Член 2
Во членот 93-а став (1) по зборовите: „средства за“ се додаваат зборовите: „аудио и“ и 

зборовите: „(видео запис)“ се заменуваат со зборовите: „(аудио и видео запис)“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) При користење на техничките средства за аудио и видео снимање од ставот (1) на 

овој член, полицискиот службеник е должен да го извести лицето дека преземањето на 
дејствието е предмет на аудио и видео снимање, освен доколку известувањето на лицето 
за употреба на аудио и видео снимање го оневозможува или отежнува преземањето на 
дејствието во рамки на полициското овластување.“.

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: 
„45 дена“. 

Член 3
Во членот 128 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Министерот донесува подзаконски пропис за типовите на технички средства кои ќе 

се употребуваат за аудио и видео снимање од страна на Полицијата.“.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
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Член 4
Подзаконскиот пропис од членот 3 од овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 


