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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 169/15 и 226/15), министерот за 
внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА ИМ ГИ ДАВААТ УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ 
СЛУЖБЕНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат знаците што на учесниците во сообраќајот на 

патиштата им ги даваат униформираните полициски службеници на Министерството за 
внатрешни работи (во натамошниот текст: полициските службеници), со раце и со 
положбата на телото, звучни знаци и светлосни знаци.

Член 2
(1) Знаците што полициските службеници ги даваат со раце и со положбата на телото, 

за учесниците во сообраќајот ги имаат следните значења:
1.  рака подигната вертикално со отворена дланка - значи запирање на сите возила. 

(Слика бр. 1)
- Ако знакот е даден на раскрсница, за возилата значи забрана на поминување, освен за 

оние возила што во моментот кога полицискиот службеник ќе ја подигне раката, не можат 
на безбеден начин да се запрат.                                                 

- Ако знакот е даден на раскрсница, за пешаците значи забрана да го преминуваат 
коловозот.                                     

- Ако знакот е даден на отворен пат, тој го има наведеното значење само кога 
полицискиот службеник се наоѓа на коловозот;   

2.  рака хоризонтално испружена со отворена дланка - значи забрана на поминување за 
сите учесници во сообраќајот чија насока на движење ја сече насоката на испружената 
рака (Слика бр. 2);

3. бавно мавтање со хоризонтално странично испружена рака во правец горе-долу со 
отворена дланка свртена надолу - значи возачот во чија насока се дава овој знак треба да ја 
намали брзината на движењето на возилото (Слика бр. 3);  

4. хоризонтално испружена рака со отворена дланка и кружно движење на 
подлактицата и дланката оддесно налево-значи дека возачот во чија насока се дава овој 
знак треба да го забрза движењето на возилото (Слика бр. 4);

5. хоризонтално странично испружена рака со отворена дланка насочена кон 
определено возило - значи дека возачот на тоа возило треба да го запре возилото со кое 
управува (Слика бр. 5);    

6. тело во стоечки став или тело во истиот став со раце хоризонтално странично 
испружени - значи дека возилата што доаѓаат од правецот во кој е свртен грбот односно 
градите на полицискиот службеник треба да запрат, а дека возилата кои доаѓаат од 
бочните страни на тоа лице имаат право на поминување (Слики бр. 6 и 7).

(2) Кога сообраќајот е запрен со знаците со кои им се наредува запирање на возилата на 
одделни учесници во сообраќајот, полицискиот службеник може на други учесници да 
даде знак да го забрзаат движењето на своето возило, ако со тоа се обезбедува побрзо 
одвивање на сообраќајот.
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(3) Сликите од бр. 1 до бр. 7 се дадени во Прилогот број 1 – Знаци што полициските 
службеници ги даваат со раце и со положбата на телото за учесниците во сообраќајот, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Ако полициски службеник го регулира сообраќајот на раскрсница, знаците со кои се 

наредува запирање на сите возила и забрана на минувањето за определени учесници во 
сообраќајот, може да ги дава само ако се наоѓа во средиштето на раскрсницата.

(2) Ако на една раскрсница се наоѓаат повеќе полициски службеници кои помагаат во 
регулирањето на сообраќајот, знаците што ги даваат тие лица треба да бидат усогласени 
со знаците што ги дава полицискиот службеник, кој се наоѓа во средиштето на 
раскрсницата.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, ако со тоа поефикасно би се регулирал 
сообраќајот, знаците од член 2 став (1) точки 1, 2 и 6 од овој правилник, може да ги дава и 
полициски службеник, кој се наоѓа на коловозот на раскрсницата, под услов истиот да 
може лесно да се забележи од страна на сите учесници во сообраќајот на кои им се 
наменети знаците.

(4) Ако на раскрсницата се наоѓаат повеќе полициски службеници, знаците што ги 
даваат тие лица треба меѓусебно да бидат усогласени.

Член 4
(1) За давање знаци со кои се наредува запирање, забрана на минување, намалување и 

забрзување на движењето на возилата, полицискиот службеник може да употребува 
табличка за регулирање на сообраќајот.

(2) Табличката за регулирање на сообраќајот има форма на круг со пречник од најмалку 
12 см. Основата на табличката е во бела боја, со црвен раб со широчина најмалку 2 см. Во 
средината на табличката е испишан зборот „СТОП-ПОЛИЦИЈА”. (Прилог бр. 2 - 
Табличка за регулирање на сообраќајот).   

(3) Табличката за регулирање на сообраќајот e обложена со рефлектирачка материја.
(4) Прилогот број 2 е составен дел на овој правилник.

Член 5
(1) Звучните знаци се даваат со посебен уред за давање на звучни знаци на моторното 

возило или со свирка (пишталка).
(2) Звучните знаци кои се даваат со посебен уред на моторното возило се состојат од 

голем број на тонови со различна висина, интензитет и динамика (звук на завивање).

Член 6
(1) Звучните знаци што се даваат со посебен уред за давање на звучни знаци на 

моторното возило се употребуваат само во комбинација со светлосни знаци од член 10 
став (1) од овој правилник и имаат значење на соодветниот светлосен знак што се дава.

(2) Звучните знаци со свирка (пишталка) се применуваат само во комбинација со 
знаците што се даваат со раце и тоа само кога полицискиот службеник се наоѓа надвор од 
возилото.

Член 7
(1) Звучните знаци што ги даваат полициските службеници со свирка (пишталка) ги 

имаат следните значења:
1. еден краток свиреж (пиштење) - значи повик на учесниците во сообраќајот кога ќе го 

чујат да го свртат вниманието кон полицискиот службеник, кој со помош на одреден друг 
знак ќе изрази определено барање;
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2. повеќе последователни кратки свирежи (пиштења) - значи дека некој од учесниците 
во сообраќајот постапил спротивно на барањето изразено со помош на дадениот друг знак, 
на правилата на сообраќајот или на поставените сообраќајни знаци;

3. еден долг свиреж (пиштење) - со вертикално подигната рака значи внимание и 
задолжително запирање за сите учесници во сообраќајот.

(2) Звучниот знак од ставот (1) точка 1 на овој член се дава само при регулирањето на 
сообраќајот на раскрсница.

(3) Ако звучниот знак се состои од повеќе последователни пиштења, сите учесници во 
сообраќајот што ќе го чујат ваквиот знак треба со набљудување на полицискиот 
службеник да видат дали тој знак се однесува на нив. Истовремено со давањето на тој 
знак, полицискиот службеник треба да покаже на кој учесник во сообраќајот дадениот 
знак се однесува и што тој треба да стори.

Член 8
(1) Во вршењето на контрола и регулирање на сообраќајот, полициските службеници 

можат да даваат светлосни знаци.
(2) Светлосни знаци се даваат со посебни уреди за давање на светлосни знаци на 

моторното возило или со средства што рачно се користат (батериска ламба, светлечка 
„стоп-таблица”).

(3) Светлечката „стоп таблица” има облик на круг од 19,5 см, со црвен раб широк 3 см, 
чија основа на предната страна и на задната страна е во бела боја, а на средината на 
предната страна се наоѓа светлосно тело со црвена боја во кружен облик од 10 см, а на 
средината на задната страна со црни букви е испишан зборот „СТОП-ПОЛИЦИЈА”. 
(Прилог бр. 3 - Светлечка стоп таблица).

(4) Светлечката „стоп-таблица” има држач и истата е обложена со рефлектирачка 
материја.

(5) Прилогот број 3 е составен дел на овој правилник.

Член 9
(1) Светлосните знаци што се даваат со посебни уреди за давање на светлосни знаци на 

моторното возило ги имаат следните значења:
1. две трепкави светла, од кои едно во сина боја на десната страна, а другото во црвена 

боја на левата страна на возилото, значат дека возачот кога ќе ги сретне моторните возила 
што се под придружба, или кога ќе го престигнуваат тие возила, треба да го запре 
возилото, а ноќе наместо долги светла да употреби соборени светла за осветлување на 
патот, како и строго да се придржува кон наредбите што му ги даваат лицата од 
придружбата, а движењето да го продолжи дури откако сите возила под придружба ќе 
поминат, да им го отстапи првенството на минување на тие возила и да не ги престигнува 
истите. Светлосниот знак за пешаците значи да се тргнат од коловозот, заради 
пропуштање на тие моторни возила.

2. две трепкави или ротациони светла во сина боја на возилото кое обезбедува 
минување на едно возило или на колона возила кои се движат зад него значат дека возачот 
треба да обрне внимание и на возилата на кои им се обезбедува минување, да ги пропушти 
и по потреба, да го запре своето возило додека не помине тоа возило или колоната на 
возила; 

3. едно трепкаво или ротационо светло во сина боја на возилото со право на првенство 
на минување значи дека возачот што ќе го види тоа светло, освен за возачот на возило под 
придружба, да му отстапи првенство на поминување на возилото од кое се дава тој знак и 
по потреба да го запре своето возило додека тоа возило не помине, а за пешаците значи 
дека заради пропуштање на тоа возило треба да се тргнат од коловозот.
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(2) Светлосните знаци од ставот (1) точки 1, 2 и 3 на овој член се даваат така што да се 
видливи за сите учесници во сообраќајот на кои тие им се наменети.

Член 10
Светлосниот знак што се дава со средства што се користат рачно (батериска ламба, 

светлечка „стоп-таблица”) е со постојано црвено светло, со кое полицискиот службеник 
мавта вертикално на надолжната оска на патот. Тој знак значи дека возачот треба да го 
запре возилото што се движи на делот од патот на кој се дава тој светлосен знак.

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат униформираните 
полициски службеници на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 129/07).

Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.

Бр. 13.1-13454/1 Министер
1 март  2016 година за внатрешни работи,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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