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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
3752.

По извршеното срамнување на изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за јавните набавки („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 148/13), е напра-
вена грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Во членот 28 во новиот член 232-б став 1 наместо 
зборовите: „Државната комисија“, треба да стои зборот 
„Советот“.

Бр. 10-4321/2 Од Законодавно - правната
15 ноември 2013 година комисија на Собранието

Скопје на Република Македонија
__________

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3753.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија, ја до-
несувам следната 

О Д Л У К А

I
На Институтот за македонскиот јазик „Крсте Ми-

сирков“
- Скопје, се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За постигнатите резултати во својата долгогодишна 
научноистражувачка дејност на полето на сестраното 
проучување и за негувањето на македонскиот јазик, со 
што даде значаен придонес во напредокот на македон-
ската научна мисла и во промовирањето на македонски-
от јазик и македонската култура во светот.

 
II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 07-1679/1 Претседател
18 ноември 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3754.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ НА КОИ ИМ СЕ ДОДЕ-
ЛУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУ-
ДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ВО 
СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНО-
МИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА, ЗА АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА 

                    
Член 1

Согласно Одлуката за доделување средства за пост-
дипломски студии „Габриела Коневска Трајковска“ во 
странство од областа на правото, економијата и полити-
ките на Европската унија, за академската 2013/2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
106/2013), стипендии им се доделуваат на следниве три 
кандидати:

1. Неда Дојчиновска,
2. Кристина Насковиќ,
3. Сања Георгиевска.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-6705/1 Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3755.

Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) и  член 
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (,,Службен Весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 
година, донесe

                                               
О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ  -  
МОТОРНИ ВОЗИЛА

                                                  
Член 1

Со оваа Одлука  се врши продажба на движни ства-
ри - моторни возила, сопственост на Република Македо-
нија, што ги користела Владата на Република Македо-
нија - Служба за општи и заеднички работи и други ор-
гани на државната управа и тоа:

1. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-
321-NP, број на шасија WAUZZZ4AZTN069831, број 
на мотор AАН263563, година на производство 1996, си-
ла на мотор 128 kw/ks, работна зафатнина 2771 см3,  во 
возна состојба.

Почетна цена: 75.000,00 ден.
2. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-

017-АА, број на шасија WAUZZZ4AZSN085185, број 
на мотор ACE023579, година на производство 1995, си-
ла на мотор 103, работна зафатнина 1984 см3, во возна 
состојба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.
3. Марка AUDI, тип 6 2.0, со регистарска ознака 

SK-390-NP, број на шасија WAUZZZ4AZSN050763, 
број на мотор ACE022449, година на производство 
1995, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 1984 
см3, во возна состојба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.
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4. Марка AUDI, тип A6 2.0 16V, со регистарска озна-
ка SK-1951-АC, број на шасија WAUZZZ4AZSN0-
86356, број на мотор ACE023557, година на производ-
ство 1995, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 
1984 см3, во возна состојба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.
5. Марка AUDI, тип 2.0 A6, со регистарска ознака 

SK-836-KM, број на шасија WAUZZZ4AZSN054376, 
број на мотор ACE022231, година на производство 
1995, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 1984 
см3, во возна состојба.

Почетна цена: 75.000,00 ден.
6.  Марка AUDI, тип A 1.8 B 20V, со регистарска оз-

нака SK-295-KL, број на шасија 
WAUZZZ4AZTN024355, број на мотор ABC163263, го-
дина на производство 1995, сила на мотор 110 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 2598 см3, во возна состојба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.
7. Mарка MERCEDES тип - 300, со регистарска озна-

ка SK-039-AA, број на шасија WDB1240301А753960, 
број на мотор 10398312118656892, година на производ-
ство 1988, сила на мотор 138 kw/ks, работна зафатнина 
2962 см3, во возна состојба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.
8. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20V, со регистарска оз-

нака SK-841-UT, број на шасија WAUZZZ8DZS-
A074610, број на мотор ADR033585, година на произ-
водство 1995, сила на мотор 92 kw/ks, работна зафатни-
на 1781 см3, во возна состојба.

Почетна цена: 90.000,00 ден.
9. Марка AUDI, тип A6 2.0 B, со регистарска ознака 

SK-592-MJ, број на шасија WAUZZZ4AZSN039109, 
број на мотор ACE021794, година на производство 
1994, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафатнина 1984 
см3, во возна состојба.

Почетна цена: 66.000,00 ден.
10.  Mарка МERCEDES тип 200 E automatik, со ре-

гистарска ознака SK-843-UT, број на шасија WDB1240-
281A577676, број на мотор 1029821274653890, година 
на производство 1991, сила на мотор 87 kw/ks, работна 
зафатнина 1991  см3, во возна состојба.

      Почетна цена: 81.000,00 ден.
11.  Марка AUDI, тип 100 2.3, со регистарска ознака 

SK-897-ЈА, број на шасија WAUZZZ4AZRN062180, 
број на мотор AАR122680, година на производство 
1994, сила на мотор 98 kw/ks, работна зафатнина 2309 
см3, во возна состојба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.
 12.  Марка  MUSSO, тип D 469, со регистарска озна-

ка SK-1952-АC, број на шасија KPTEOB1BSTP096070, 
број на мотор 66291010029436, година на производство 
1997, сила на мотор 73 kw/ks, работна зафатнина 2874 
см3, во возна состојба.      

Почетна цена: 90.000,00 ден.
13.  Mарка МERCEDES тип 350 TD, со регистарска 

ознака SK-458-RE, број на шасија WDB140134-1A-
227958, број на мотор SK227958/07, година на произ-
водство 1994, сила на мотор 110 kw/ks, работна зафат-
нина 3349 см3,  во возна состојба.

          Почетна цена: 168.000,00 ден.
14.  Марка Fiat Brava, тип 1.6 CХ, со регистарска оз-

нака SK-245-LA, број на шасија ZFA18200004598591, 
број на мотор 9954728, година на производство 1998, 
сила на мотор 76 kw/ks, работна зафатнина 1581 см3, 
во возна состојба.      

        Почетна цена: 72.000,00 ден.
15.  Марка PEUGEOT, тип 306 ХN, со регистарска 

ознака SK-283-SS, број на шасија VF37AK2-
D230080538, број на мотор FS5W1360853, година на 
производство 1993, сила на мотор 55 kw/ks, работна за-
фатнина 1360 см3, во возна состојба.      

             Почетна цена: 36.600,00 ден. 

16.  Марка  AUDI, тип 4.2-DAT, со регистарска озна-
ка SK-354-ЈP, број на шасија WAUZZZ4DZSN003447, 
број на мотор ABZ005329, година на производство 
1995, сила на мотор 220 kw/ks, работна зафатнина 4178 
см3, во возна состојба.      

Почетна цена: 108.000,00, ден. 
17.  Марка ОPEL, тип Аstra, со регистарска ознака 

SK-412-PD, број на шасија WOL000057P5213859, број 
на мотор C16SE02V32438, година на производство 
1993, сила на мотор 74 kw/ks, работна зафатнина 1598 
см3,  не е во возна состојба.      

Почетна цена: 36.600,00 ден.
18.  Марка DACIA, тип 1307 Pick-up, со регистарска 

ознака SK-416-VK, број на шасија 
UU1D2F719Х2876760, број на мотор 010231, година на 
производство 1999, сила на мотор 50 kw/ks, работна за-
фатнина 1557 см3, маса на празно возило 980 кг., дозво-
лена носивост 980 кг., места за седење 2, во возна сос-
тојба.                     

Почетна цена: 72.000,00 ден.
19. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf SL со регистар-

ска ознака SK-579-JV број на шасија WVWZZZ-
1GZNW097497, број на мотор EZ 996799, година на 
производство 1991, сила на мотор 51 kw/ks, работна за-
фатнина 1595 см3, во возна состојба.    

Почетна цена:  32.400,00 ден.
20.  Марка FIAT, тип Fiorino 1.7, со регистарска оз-

нака SK-787-НН, број на шасија ZFA14600008471992, 
број на мотор  1753709, година на производство 1996, 
сила на мотор 42 kw/ks, работна зафатнина 1697 см3, 
маса на празно возило 1050 кг., дозволена носивост 600 
кг., места за седење 2, во возна состојба.      

Почетна цена: 32.400,00 ден.
21.  Марка FORD Eskort, тип Clasik 1.8 TD, со регис-

тарска ознака SК-792-VI, број на шасија 
WFONXXBBANXC16494, број на мотор XC16494, го-
дина на производство 1999, сила на мотор 66 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1753 см3, во возна состојба.      

Почетна цена: 72.000,00 ден.
22. Марка FORD, тип Eskord Clasik 1.8 TD, со регис-

тарска ознака SК-901-KD, број на шасија 
WFONXXBBANXC16506, број на мотор XC16506, го-
дина на производство 1999, сила на мотор 66 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1753 см3, во возна состојба.      

   Почетна цена: 72.000,00 ден. 
23.  Марка MUSSO, тип D 469, со регистарска озна-

ка SK-972-IV, број на шасија KPTEOB1BSTP096081, 
број на мотор 66291010029440, година на производство 
1997, сила на мотор 73 kw/ks, работна зафатнина 2874 
см3, места за седење 7, форма на каросерија теренско, 
не е во возна состојба.      

Почетна цена: 60.000,00 ден.
24.  Марка SHEROKEE, тип Dzip, со регистарска оз-

нака SK-850-NO, број на шасија 1J4FJN8P7WL102872, 
број на мотор WL102872, година на производство 1997, 
сила на мотор 90 kw/ks, работна зафатнина 1464 см3, 
места за седење 5, не е во возна состојба.

                 Почетна цена: 60.000,00 ден.
25.  Марка AUDI, тип A6 2.0 B, со регистарска озна-

ка SK-531-MM, број на шасија WAUZZZ4AZ-
SN084313, број на мотор SK001984/07, година на произ-
водство 1995, сила на мотор 103 kw/ks, работна зафат-
нина 1984 см3, не е во возна состојба.

Почетна цена: 66.000,00 ден.
26.  Марка HONDA LEGENT, тип 3.5, со регистар-

ска ознака SK-323-RD, број на шасија 
JHMKA96200C101377, број на мотор C35A22000788, 
година на производство 1997, сила на мотор 151 kw/ks, 
работна зафатнина 3474 см3, не е во возна состојба.      

Почетна цена: 90.000,00 ден.
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27. Марка DAF, тип 200, товарно, со регистарска оз-
нака SK-098-АА, број на шасија HLRVEO-
3TNON928015, број на мотор BA5037U640040W, годи-
на на производство 1993, сила на мотор 44 kw/ks, работ-
на зафатнина 1994 см3, маса на празно возило 1500 кг., 
дозволена носивост 1275 кг., места за седење 3, не е во 
возна состојба.    

     Почетна цена: 72.000,00 ден.
28.  Марка SEAT IBICA, тип 1.4 Stela, со регистар-

ска ознака SK-783-SA, број на шасија 
VSSZZZ6KZ1R059152, број на мотор AKK214228, го-
дина на производство 2000, сила на мотор 44 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 1390 см3,  не е во возна состојба.      

Почетна цена: 90.000,00 ден.
29.  Марка JAGUAR, тип HL6, со регистарска озна-

ка SK-921-SZ, број на шасија SAJJFALG4AJ684154, 
број на мотор 9BPMNA114675, година на производство 
1993, сила на мотор 146 kw/ks, работна зафатнина 3239 
см3, не е во возна состојба.      

      Почетна цена: 144.000,00 ден.
30. Марка VOLKSWAGEN, тип Variant CL, со ре-

гистарска ознака SK-721-MC, број на шасија 
WVWZZZ1HZWW017054, број на мотор AAZ727484, 
година на производство 1997, сила на мотор 55 kw/ks, 
работна зафатнина 1896 см3, во возна состојба.      

Почетна цена: 54.000,00 ден.
31.  Марка KRAJSLER, тип Stratus LX 2.5, со регис-

тарска ознака SK-241-OA, број на шасија  
1C3EMB6H1YN297849,  број на мотор YN297849, годи-
на на производство 2000, сила на мотор 120 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 2497 см3, не е во возна состојба.                                                             

Почетна цена: 72.000,00 ден.       
32.  Марка RENAULT, тип Laguna, со регистарска 

ознака SK-173-PS, број на шасија VF1BGO-
DOB27041819,  број на мотор F139861, година на про-
изводство 2002, сила на мотор 152 kw/ks, работна зафат-
нина 2964 см3, не е во возна состојба.

       Почетна цена: 69.000,00 ден
33.  Марка SEAT IBIZA, тип 1.9 SDI со регистарска 

ознака SK-708-KK, број на шасија 
VSSZZZ6KZ1R208330, број на мотор AGP261318, годи-
на на производство 2001, сила на мотор 50, работна за-
фатнина 1896 см3, во возна состојба.      

Почетна цена: 81.000,00 ден.
34. Марка OPEL, тип Omega - В - Caravan, со регис-

тарска ознака SK-285-OL, број на шасија 
WOLOOOO21T1007161, број на мотор 
XZOXET1463973, година на производство 1995, сила 
на мотор 100 kw/ks, работна зафатнина 1998 см3, не е 
во возна состојба.           

Почетна цена: 43.200,00 ден.
35.  Марка FORD, тип Fiesta BUDGET, со регистар-

ска ознака SК-662-KJ, број на шасија 
WFOAXXGAJA1J09359, број на мотор 1J09359, година 
на производство 2001, сила на мотор 44 kw/ks, работна 
зафатнина 1299 см3, не е во возна состојба.      

Почетна цена: 36.000,00 ден. 
36.  Марка VOLKSWAGEN, тип  Karavela, со регис-

тарска ознака SK-061-AA број на шасија 
WV2ZZZ70ZNH073560, број на мотор AAB0090561, го-
дина на производство 1991, сила на мотор 57 kw/ks, ра-
ботна зафатнина 2370 см3, места за седење 7, не е во 
возна состојба.

Почетна цена: 58.800,00 ден.
37. Марка VOLKSWAGEN, тип Transporter D, со ре-

гистарска ознака 520-KS-247 број на шасија 
WV2ZZZ70ZVH055732, број на мотор /, година на про-
изводство 1996, сила на мотор /, работна зафатнина 
1895 см3, дозволена носивост 1200 кг., сопствена тежи-
на 1570 кг., не е во возна состојба.      

     Почетна цена: 45.000,00 ден.

Член 2
Продажбата за секое возило од член 1 од оваа одлу-

ка да се изврши по пат на јавно надавање.
Постапката за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на 
стари возила сопственост на Владата на Република Ма-
кедонија.   

                                                  
Член 3

Средствата добиени од продажбата на возилата од 
член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка  нa Буџе-
тот на Република Македонија.

                                                        
Член 4

Продажбата да се изврши поединечно за секое во-
зило, согласно одредбите од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи.

Член 5
Договорите за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи 
функционерот кој раководи со органот на државната 
управа корисник на движната ствар.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-7845/1 Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3756.

Врз основа на член 54 став 2, од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува  користењето на движни ства-
ри со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило 
- марка AUDI 
- тип A6 2.0 B 
- број на шасија WAUZZZ4AZSN039109, 
- број на мотор ACE021794
- регистарска ознака SK-592-MJ 
- година на производство 1994 година
- работна зафатнина на моторот  1984 см3
- сила на моторот 103 kw/ks
- боја на каросеријата- металик зелена  21
2. Патничко моторно возило 
- марка SKODA 
- тип OKTAVIA 1.9 
- број на шасија TMBGG21U2Y2416428, 
- број на мотор SK416428/08
- регистарска ознака SK-410-PD 
- година на производство 2000 година
- работна зафатнина на моторот  1896 см3
- сила на моторот 66 kw/ks
- боја на каросеријата- металик сива 7F
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3. Патничко моторно возило 
- марка PEUGEOT
- тип 306 XN 
- број на шасија VF37AK2D230080538, 
- број на мотор FS5W1360853
- регистарска ознака SK-283-SS 
- година на производство 1993 година
- работна зафатнина на моторот  1360 см3
- сила на моторот 55 kw/ks
- боја на каросеријата- сива металик 7F
4. Патничко моторно возило 
- марка AUDI
- тип 2.0A6 
- број на шасија WAUZZZ4AZSN054376, 
- број на мотор ACE 022231
- регистарска ознака SK-836-KM 
- година на производство 1995 година
- работна зафатнина на моторот  1984 см3
- сила на моторот 103 kw/ks
- боја на каросеријата- црна 20
5. Патничко моторно возило 
- марка VOLKSWAGEN
- тип POLO CLASSIK 1.6
- број на шасија WVWZZZ6KZ1R516899, 
- број на мотор ALM083338
- регистарска ознака SK-0605-AC
- година на производство  2000 година
- работна зафатнина на моторот 1595   см3
- сила на моторот 55 kw/ks
- боја на каросеријата- бела 01.         

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно  користење, без надомест на Агенцијата за фи-
нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој.

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува до-
говор со директорот на Агенцијата за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
членот 1 од оваа одлука.

Член 4
  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-7846/1 Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3757.

Врз основа на член 49 став 7, од Законот за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 
95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА 
СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КО 
КРИВА ПАЛАНКА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Во Одлуката за давање на согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за изра-
ботка на Генерален урбанистички план за КО Крива Па-

ланка општина Крива Паланка („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 121/13) во членот 2 во табела-
та во Вкупна површина на земјиштето во планскиот оп-
фат заборовите: „610.50ха“, се заменуваат со зборо-
вите: „6150000м2“.

Член 4
  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-7956/1 Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3758.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2013 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Горан Торбаков се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони.

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони за време од че-
тири години се именува:

- Блерим Златку. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 23-7232/3 Претседател на Владата
5 ноември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________
3759.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2013 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПЕХЧЕВО

1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево, се именува:

- Тимко Цековски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 23-8354/1 Претседател на Владата
5 ноември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

3760.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот 

за полиција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 114/06, 6/09 и 145/12), министерот за внатреш-
ни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ 

НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на водење на евиденциите на Полицијата и фор-
мата и содржината на образецот на евиденциите на По-
лицијата. 

Член 2
Евиденцијата за лица на кои по која било основа им 

е ограничена слободата на движење може да се води 
како:

- евиденција за повикани лица;
- евиденција за приведени лица;
- евиденција за лица лишени од слобода и задржани 

лица;
- евиденција за издадени покани за повикани лица и
- евиденција за издадени покани за сообраќајни 

прекршоци.
Член 3

(1) Во евиденцијата за повикани лица содржани се 
податоците од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според   Образец број 1 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број 
/Дневни настани број“ се запишува редниот број на упи-
сот и редниот број  од Евиденцијата за дневни настани 
каде што е евидентирано повикувањето; во рубриката 2 
„Датум на уписот и час кога лицето се јавило на пока-
ната“ се запишува денот, месецот и годината кога е из-
вршен уписот и часот кога повиканото лице се јавило 
на поканата; во рубриката 3 „Број и датум на покана“ 
се запишува евидентниот број на поканата и ден месец 
и година кога е изготвена поканата; во рубриката 4 
„Презиме и име и единствен матичен број на повикано 
лице“ се запишува презимето и името  местото на ра-
ѓање, живеалиштето или престојувалиште и единстве-
ниот матичен број на повиканото лице; во рубриката 5 
“Причина за повикување“ се запишуваат причините за 
повикување (собирање на потребни известувања за сто-
рено кривично дело, за сторен прекршок и друго); во 
рубриката 6„Поука за права (да/не) и час“ се запишува 
дали повиканото лице е поучено за неговите права, ча-
сот кога е поучено и евиденцискиот број на службени-
от акт со кој повиканото лице е поучено за неговите 
права; во рубриката 7 „ Презиме, име и организациска 
единица на полициски службеник кој го водел разгово-
рот“ се запишува презимето и името на полицискиот 

службеник кој го водел разговорот и називот на органи-
зационата единица во која е вработен полицискиот 
службеник кој го водел разговорот; во рубриката 8 „Да-
тум и час кога е завршен разговорот“ се запишува де-
нот, месецот, годината и часот кога е завршен разгово-
рот со повиканото лице и во рубриката 9 „Забелешка“ 
се запишуваат другите податоци кои се важни за пови-
каното лице, повикувањето, полицискиот службеник и 
слично, кои не можат да се запишат во другите рубри-
ки на образецот.                    

Член 4
(1) Во евиденцијата за приведени лица содржани се 

податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 2 и содржи вкупно 17 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„ Реден број/ Дневни настани број“ се запишува редни-
от број на уписот и редниот број од Евиденцијата за 
дневни настани; во рубриката 2 „Датум кога е извршен 
уписот“ се запишува денот, месецот и годината кога е 
извршен уписот; во рубриката 3 „Презиме и име, живеа-
лиште и единствен матичен број на приведеното лице“ 
се запишува презимето и името, ден, месец, година и 
место на раѓање, живеалиште или престојувалиште, 
единствениот матичен број на приведеното лице; во ру-
бриката 4 “Презиме, име и организациска единица на 
полицискиот службеник кој го извршил приведува-
њето“ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник кој го извршил приведувањето и називот на 
организационата единица во која е вработен полициски-
от службеник кој го извршил приведувањето; во рубри-
ката 5 „Причини за приведување“ се запишува закон-
скиот основ и причините за приведувањето на лицето 
(врз основа на судска наредба, затечен при извршување 
на прекршок и друго); во рубриката 6 „Датум и час на 
приведување“ се запишува денот, месецот, годината и 
часот кога е извршено приведувањето; во рубриката 7 
“Поука за права (да/не) и час“ се запишува дали повика-
ното лице е поучено за неговите права, часот кога е поу-
чено и евиденцискиот број од службениот акт со кој ли-
цето е поучено за неговите права и во рубриката 8 „Из-
вестено друго лице (да/не), презиме и име на лицето 
кое е известено и датум и час кога е извршено известу-
вањето“ се запишува дали за приведувањето е известе-
но друго лице, презимето и името на лицето кое е изве-
сено за приведувањето, адресата на живеалиштето, од-
носно престојувалиштето и телефонскиот број на извес-
теното лице и денот, месецот, годината и часот кога е 
извршено известувањето.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 9„Бара адвокат/бранител (да/не), презиме и име на 
адвокатот/бранителот, датум и час на пристигнување“ 
запишува дали приведеното лице бара адвокат, однос-
но бранител, презиме и име на адвокатот, односно бра-
нителот, денот, месецот, годината и часот на пристигну-
вање на адвокатот, односно бранителот во полициската 
станица; во рубриката 10 „Адвокатот/бранителот бил 
присутен за време на разговорот (да/не), датум и час 
(од кога до кога) бил присутен“ се запишува дали адво-
катот, односно бранителот бил присутен за време на 
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разговорот со приведеното лице, денот, месецот, годи-
ната и часот од кога до кога бил присутен адвокатот, 
односно бранителот за време на разговорот со приведе-
ното лице; во рубриката 11 “Укажана лекарска помош 
(да/не), презимето и името на лекарот“ се запишува да-
ли на приведеното лице е укажана лекарска помош и 
презимето и името на лекарот кој укажал лекарската по-
мош; во рубриката 12 „Датум и час на прегледот и кон-
статирана состојба“ се запишува денот, месецот, годи-
ната и часот на извршениот лекарски преглед и конста-
тираната здравствена состојба на приведеното лице; во 
рубриката 13 „Лицето е задржано (да/не) час на задржу-
вање (од-) и реден број од Евиденцијата за лица лиша-
ни од слобода и задржани лица“ се запишува дали при-
веденото лице е задржано во полициска станица, часот 
од кога започнало задржувањето и редниот број од Еви-
денцијата за лица лишени од слобода и задржани лица; 
рубриката 14 „Датум и час кога лицето е ослободено“ 
се запишува денот, месецот, годината и часот кога при-
веденото лице е ослободено; во рубриката 15 „Лицето е 
спроведено (да/не)“ се запишува дали приведеното ли-
це е спроведено; во рубриката 16 „Датум и  време (од-
до) на спроведување, до каде е спроведено“ се запишу-
ва денот, месецот, годината и време на траење на спро-
водот (час од кога –до кога)   и назив на органот до ка-
де приведеното лице е спроведено и во рубрката 17 „За-
белешка“ се запишуваат другите податоци кои се важ-
ни за приведеното лице, приведувањето, полицискиот 
службеник и слично, кои не можат да се запишат во 
другите рубрики на образецот. 

Член 5
(1) Во евиденцијата за лишени од слобода и задржа-

ни лица содржани се податоците од ставoвите (5) и (6) 
на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 3 и содржи вкупно 17 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број/ Дневни настани број“ се запишува редни-
от број на уписот и редниот број од Евиденцијата за 
дневни настани; во рубриката 2 „Датум кога е извршен 
уписот“ се запишува денот, месецот и годината кога е 
извршен уписот; во рубриката 3 „Лицето е приве-
дено/лишено од слобода“ се запишува дали лицето е 
приведено или лишено од слобода; во рубриката 4 
„Презиме и име, живеалиште и единствен матичен број 
(на приведеното, лишено од слобода и задржано лице)“ 
се запишува презиме и име, денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, живеалиштето или престојувалиш-
тето, единствениот матичен број на приведеното лице, 
лишеното од слобода, односно задржаното лице; во ру-
бриката 5 „Презиме, име и организациска единица на 
полицискиот службеник кој го извршил приведува-
њето/лишувањето од слобода“ се запишува презимето 
и името на полицискиот службеник односно полицис-
ките службеници кои го извршиле приведувањето или 
лишувањето од слобода и називот на организациската 
единица во која се вработени полициските службеници 
кои го извршиле приведувањето или лишувањето од 
слобода; во рубриката 6 „Причини за приведување/ли-
шување од слобода“ се запишува законскиот основ и 
причините за приведувањето или лишувањето од слобо-

да (врз основа на судска наредба, затечен при извршува-
ње на сторено кривично дело или прекршок и друго); 
во рубриката 7 „Датум и час на приведување/лишување 
од слобода“ се запишува денот, месецот, годината и ча-
сот кога лицето било приведено или лишено од сло-
бода; во рубриката 8 „Лицето е задржано (да/не) датум 
и час на задржување (од-)“ се запишува дали лицето е 
задржано во полициска станица, денот, месецот, годи-
ната и часот кога отпочнало задржувањето.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 9 „Презиме, име и организациона единица на поли-
цискиот службеник кој го одобрил задржувањето“ се за-
пишува презиме и име на полицискиот службеник кој 
го одобрил задржувањето и називот на организациона-
та единица во која е вработен полицискиот службеник 
кој го одобрил задржувањето; во рубриката 10 „Поука 
за права (да/не) и час“ се запишува дали приведеното 
лице, лишеното од слобода, односно задржаното лице е 
поучено за неговите права, часот кога е поучено и еви-
денцискиот број од службениот акт со кој лицето е поу-
чено за своите права; во рубриката 11 „Известено дру-
го лице (да/не), презиме и име на лицето кое е известе-
но и датум и час кога е извршено известувањето“  се за-
пишува дали за извршеното приведување, лишување 
од слобода, односно задржување е известено друго 
лице, презиме и име на лицето кое е известено, адреса-
та на живеалиштето, односно престојувалиштето и те-
лефонскиот број на известеното лице и денот, месецот, 
годината и часот кога е извршено известувањето; во ру-
бриката 12 „Побара адвокат/бранител (да/не), презиме 
и име на адвокатот/бранителот, датум и час на пристиг-
нување“ се запишува дали приведеното лице, лишено-
то од слобода, односно задржаното лице побарало адво-
кат, односно бранител, презимето и името на адвока-
тот, односно бранителот, денот, месецот, годината и ча-
сот на пристигнување на адвокатот, односно браните-
лот во полициската станица; во рубриката 13 „Адво-
кат/бранител бил присутен за време на разговорот 
(да/не), датум и час (од кога до кога) бил присутен“ се 
запишува дали адвокатот, односно бранителот бил при-
сутен за време на разговорот со приведеното лице, ли-
шеното од слобода, односно задржаното лице, денот, 
месецот, годината и часот од кога до кога бил присутен 
адвокатот, односно бранителот за време на разговорот; 
во рубриката 14 „На лицето му е потребна лекарска по-
мош (да/не), презиме и име на лекарот датум и час на 
прегледот и констатирана состојба“ се запишува дали 
на лицето му е потребна лекарска помош, презимето и 
името на лекарот кој ја укажал лекарската помош, де-
нот, месецот, годината и часот на извршениот лекарски 
преглед и констатираната здравствена состојба на при-
веденото лице, лишеното од слобода, односно задржа-
ното лице; во рубриката 15 „Датум и час кога лицето е 
ослободено“ се запишува денот, месецот, годината и ча-
сот кога приведеното лице, лишеното од слобода, од-
носно задржаното лице е ослободено; во рубриката 16 
„Лицето е спроведено (да/не) датум и време (од-до) на 
спроведување, до каде е спроведено“ се запишува дали 
приведеното лице, лишеното од слобода, односно зад-
ржаното лице е спроведено (да/не), денот, месецот, го-
дината и време на траење на спроводот (час од кога-до 
кога) и назив на органот до каде што е спроведено лице-
то и во рубриката 17 „Забелешка“ се запишуваат други-
те податоци кои се важни за приведеното лице, лишено-
то од слобода, односно задржаното лице, приведува-
њето, лишувањето од слобода или задржувањето, поли-
цискиот службеник и слично, кои не можат да се запи-
шат во другите рубрики на образецот. 

Член 6



 Стр. 8 - Бр. 160                                                                             20 ноември 2013

(1) Во евиденцијата за издадени покани за повикани 
лица се податоците од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 4 и содржи вкупно 11 ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум и час на испраќање на поканата“ се запишу-
ва денот, месецот, годината и часот кога е испратена по-
каната; во рубриката 3 „ Презиме, име и живеалиште 
на лицето кое се повикува“ се запишува презимето и 
името, денот, месецот и годината на раѓање, живеалиш-
тето или престојувалиштето на повиканото лице; во ру-
бриката 4 „Назив на организационата единица која го 
повикува лицето“ се запишува називот на организацио-
ната единица која го повикува лицето; во рубриката 5 „ 
Презиме и име на полицискиот службеник кој го пови-
кува лицето“ се запишува презимето и името на поли-
цискиот службеник кој го повикува лицето; во рубрика-
та 6 „Датум и час на повикување“ се запишува денот, 
месецот, годината и часот кога лицето треба да се јави 
на поканата; во рубриката 7 „Причина за повикување“ 
се запишуваат причините за повикувањето на лицето 
(давање на известување за сторено кривично дело, за 
сторен прекршок и друго); во рубриката 8 „Назив на ор-
ганизационата единица каде се повикува лицето“ се за-
пишува називот на организационата единица каде што 
се повикува лицето; во рубриката 9 „ Презиме, име и 
организациона единица на полицискиот службеник кој 
ја врачил поканата“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој ја врачил поканата и нази-
вот на организационата единица во која е вработен по-
лицискиот службеник кој ја врачил поканата; во рубри-
ката 10 „Датум и час на врачување на поканата“ се за-
пишува денот, месецот, годината и часот на врачување-
то на поканата на повиканото лице и во рубриката 11 
„Забелешка“ се запишуваат другите податоци кои се 
важни за доставувањето на поканата, податоци за лице-
то на кое му се доставува поканата, полицискиот служ-
беник и слично, кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.                    

Член 7
(1) Во евиденцијата за издадени покани за сообраќа-

јни прекршоци содржани се податоците од ставот (5) 
на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 5 и содржи вкупно 11 ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум и час на доставување“ се запишува денот, 
месецот, годината и часот на доставување на поканата; 

во рубриката 3 „Место на сторување на прекршокот“ 
се запишува местото каде е сторен прекршокот; во ру-
бриката 4 „ Презиме, име, датум на раѓање,  живеа-
лиште, односно престојувалиште на лицето“ се запишу-
ва презимето и името, денот, месецот и годината на ра-
ѓање и живеалиштето или престојувалиштето на лице-
то кое се повикува; во рубриката 5 „Назив на организа-
циона единица која го повикува лицето“ се запишува 
називот на организационата единица која го повикува 
лицето; во рубриката 6 „Назив на организациона едини-
ца каде се повикува лицето“ се запишува називот на ор-
ганизационата единица каде се повикува лицето; во ру-
бриката 7 „Датум и час на повикување“ се запишува де-
нот, месецот, годината и часот кога лицето треба да се 
јави на поканата; во рубриката 8 „Причина за повику-
вање“ се запишуваат причините за повикувањето на ли-
цето (сторен прекршок); во рубриката 9 „ Презиме и 
име на полицискиот службеник кој ја доставил пока-
ната“ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник кој ја доставил поканата; во рубриката 10 
„Лицето се јавило (да/не)“ се запишува дали лицето се 
јавило или не се јавило на поканата со да/не и во рубри-
ката 11 „Забелешка“ се запишуваат другите податоци 
кои се важни за доставувањето на поканата, податоци 
за лицето на кое му се доставува поканата, податоци за 
полицискиот службеник и слично, кои не може да се за-
пишат во другите рубрики од образецот.  

Член 8
(1) Во евиденција за лица за кои постојат основи за 

сомневање дека се сторители на кривични дела или 
прекршоци содржани се податоците од ставот (5) на 
овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 6 и содржи вкупно осум ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум кога е извршен уписот и вид на поднесок“ 
се запишува денот, месецот и годината кога е извршен 
уписот и видот на поднесокот (оперативен извештај, 
службена белешка за собирање на информации од гра-
ѓаните и друго); во рубриката 3 „Предмет, презиме и 
име на лицето/лицата за кои постојат основи на сомне-
вање дека се сторители на кривични дела и прекршоци 
и кратка содржина на поднесокот“ се запишува пред-
мет на изготвениот поднесок (основот на сомнение за 
сторител/и на извршена тешка кражба, разбојништво, 
физички напад и друго), презимето, името, ден,  месец, 
година и местото на раѓање, живеалиштето и престоју-
валиштето и единствениот матичен број на лицето или 
лицата за кои постојат основи на сомневање дека се сто-
рители на кривични дела или прекршоци, презимето и 
името, надимакот, прекарот, денот и местото на ра-
ѓање, живеалиштето, престојувалиштето и единствени-
от матичен број на лицето или лицата кои ги дале пода-
тоците за сторителот или сторителите и во кое својство 
се наоѓаат со сторителот или сторителите на кривично-
то дело или прекршокот (оштетен, засегнат), проценка 
на изворот (А-доверлив во сите случаи, Б-доверлив во  
повеќе наврати, В-понекогаш доверлив, Г- недоверлив 
во повеќе наврати и Д-не може да се процени), кратка 
содржина и проценка на поднесокот; (1-веродостоен 
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без сомнение, 2-лично познат на изворот, 3-не е лично 
познат на изворот, но е потврден, 4-не може да биде 
потврден, 5-постои сомневање дека е погрешен); во ру-
бриката 4 „ Презиме и име и организациска единица на 
полицискиот службеник кој го изготвил поднесокот“ се 
запишува презимето и името на полицискиот службе-
ник која го изготвил поднесокот и називот на организа-
циската единица во која полицискиот службеник ра-
боти; во рубриката 5 “Организациска единица на Ми-
нистерството за внатрешни работи или друг орган на 
кој е отстапен поднесокот за понатамошно постапу-
вање“ се запишува називот на  организациска единица 
на Министерството за внатрешни работи или називот 
на другиот орган на кој е отстапен поднесокот за пона-
тамошно постапување; во рубриката 6 „ Презиме и име 
на полицискиот службеник кој е задолжен за постапува-
ње по поднесокот“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој е задолжен за постапување 
по поднесокот; во рубриката 7 „Понатамошен начин на 
постапување по поднесокот и видот на актот кој се из-
готвува по поднесокот“ се запишува понатамошниот 
начин на постапување по поднесокот (запирање на по-
натамошната работа, вршење на дополнителни провер-
ки по поднесокот, отворена оперативна обработка и 
друго), видот и евиденцискиот број на актот кој се из-
готвува по завршување на работата по поднесокот (кри-
вична пријава, посебен извештај, барање за поведување 
на прекршочна постапка и друго) и во рубриката 8 „За-
белешка“ се запишуваат другите податоци кои се важ-
ни за лицето или лицата за кои постојат основи за сом-
невање дека се сторители на кривични дела или прекр-
шоци, полицискиот службеник, преземените мерки и 
слично, кои не можат да се запишат во другите рубри-
ки на образецот.

Член 9
(1) Во евиденција за службени белешки во врска со 

вршењето на полициски работи содржани се податоци-
те од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 7 и содржи вкупно осум  ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум кога е извршен уписот“ се запишува денот, 
месецот и годината кога е извршен уписот; во рубрика-
та 3 „Предмет и кратка содржина на службената бе-
лешка“ се запишува предметот (предупредено лице, 
обавен разговор со повикано лице и така натаму), крат-
ка содржина на службената белешка, презимето и 
името, прекарот, надимакот, денот, месецот и годината 
и местото на раѓање, живеалиштето или престојувалиш-
тето и единствениот матичен број на лицето, односно 
лицата кои се опфатени со службената белешка; во ру-
бриката 4 „ Презиме и име на полицискиот службеник 
кој ја изготвил службената белешка“ се запишува пре-
зимето и името на полицискиот службеник кој ја изгот-
вил службената белешка; во рубриката 5 „ Презиме и 
име на полицискиот службеник кој е задолжен за рабо-
та по службената белешка“ се запишува презимето и 
името на полицискиот службеник кој е задолжен за по-
стапување по службената белешка (доколку нема потре-
ба за понатамошно постапување се запишува во помош-

но досие, а/а и друго); во рубриката 6 „Организациска 
единица на Министерството за внатрешни работи или 
друг орган на кој е одстапена службената белешка за 
понатамошно постапување“ се запишува организацис-
ката единица во Министерството за внатрешни работи 
или друг орган на кој е одстапена службената белешка 
за понатамошно постапување по истата; во рубриката 7 
„Понатамошен начин на постапување по службената бе-
лешка и вид на акт кој се поднесува по истата“ се запи-
шува понатамошниот начин на постапување по службе-
ната белешка и видот на актот со евиденцискиот број 
кој ќе се изготвува по завршувањето на работата по 
службената белешка (одлагање во помошно досие за 
кривично дело или прекршок, изготвен посебен извеш-
тај и друго) и во рубриката 8 „Забелешка“ се запишува-
ат другите податоци за содржината на службената бе-
лешка, полицискиот службеник и преземените мерки 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на об-
разецот.          

Член 10
Евиденцијата за поднесени кривични пријави про-

тив познат и непознат сторител, пријавени сторители и 
оштетени од кривичните дела што се гонат по службе-
на должност може да се води како:    

- eвиденцијата за поднесени кривични пријави про-
тив познат и непознат сторител, пријавени сторители и 
оштетени од кривичните дела што се гонат по службе-
на должност;

- евиденција на сторители на кривични дела;
- евиденција на оштетени лица по видови на кривич-

ните дела;
- евиденција на поднесени кривични пријави про-

тив правни лица;
- евиденција на барања за собирање потребни извес-

тувања доставени од oсновно јавно обвинителство,
- евиденција за посебни извештаи доставени до oс-

новно јавно обвинителство;
- евиденција за пријавени случаи на семејно насилство;
- евиденција за предизвикани пожари и експлозии;
- евиденција за начин на извршување на кривични-

те дела од познат сторител (МОС);
- евиденција за начин на извршување на кривични-

те дела од непознат сторител (МОС);
- евиденција по видови на кривични дела;
- евиденција за покарактеристични безбедносни нас-

тани во делот на јавниот ред и мир, гранични работи и 
странци и

- евиденција за сообраќајни незгоди со загинати 
лица.

Член 11
(1) Во евиденцијата за поднесени кривични пријави 

против познат и непознат сторител, пријавени сторите-
ли и оштетени од кривичните дела што се гонат по 
службена должност содржани се податоците од ставo-
вите (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 8 и содржи вкупно 18 ру-
брики, од кои рубриките 3 и 4 формираат посебен дел 
„Пријави“, рубриките 6 и 7 формираат посебен дел 
„Пријавени лица“, а рубриките 11, 12, 13, 14 и 15 фор-
мираат посебен дел „Постапка по пријавата“ 
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(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од кри-
вичниот уписник; во рубриката 2 „Деловоден број“ се 
запишува деловодниот број; во рубриката 3 „Подноси-
тел на пријавата“ се запишува презимето и името на 
подносителот на пријавата и на кое станично подрачје 
припаѓа; во рубриката 4 „Датум на пријавување“ се за-
пишува датумот на пријавување, односно датумот на 
доставување на кривичната пријава; во рубриката 5 
„Физичко лице (презиме, име, датум и место на раѓање, 
адреса, државјанство, национална припадност, зани-
мање, вид на повреда или материјална штета) и правно 
лице (назив, дејност, седиште, единствен матичен број 
на субјектот, материјална штета)“ се запишуваат пода-
тоците за оштетената страна (за физичко лице се запи-
шуваат презиме и име, датумот и местото на раѓање, по-
лот, адресата, државјанството, националната припад-
ност, занимањето, видот на повредата или материјална-
та штета, а за правно лице се запишуваат називот, деј-
носта, седиштето, единствениот матичен број на субјек-
тот и материјалната штета); во рубриката 6 „Презиме и 
име, прекар или лажно име, датум иместо на раѓање, 
единствен матичен број или број на патна исправа ако 
е странски државјанин, пол“ се запишуваат презимето 
и името на кривично пријавеното лице, прекарот или 
лажното име, датумот и местото на раѓање, единствен 
матичен број или бројот на патната исправа ако кривич-
но пријавеното лице е странски државјанин и полот и 
во рубриката 7 „Име на татко, име на мајка, адреса на 
живеалиштето или престојувалиштето“ се запишуваат 
името на таткото и името на мајката на кривично прија-
веното лице и адресата на живеалиштето или престоју-
валиштето. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 8 „Национална припадност, државјанство, образо-
вание, занимање“ се запишуваат националната припад-
ност, државјанството, образованието и занимањето на 
кривично пријавеното лице; во рубриката 9 „Законска 
квалификација на кривичното дело и криминалистички 
назив“ се запишува законската квалификација на кри-
вичното дело согласно посебен закон и криминалистич-
киот назив на делото; во рубриката 10 „Датум, време и 
место на извршување на кривичното дело“ се запишува-
ат податоци за датумот, времето и местото на извршува-
ње на делото (датумот, времето на извршување на де-
лото, станичното подрачје каде е извршено делото, ули-
цата и бројот, населеното место и слично, дали е из-
вршено во куќа, стан или друг вид приватна сопстве-
ност, државни установи, јавни претпријатија и слично); 
во рубриката 11 „Назив на oсновното јавно обвинител-
ство каде е доставена пријавата“ се запишува називот 
на oсновното јавно обвинителство каде е доставена кри-
вичната пријава; во рубриката 12 „Датум на испраќање 
на пријавата“ се запишува датумот на испраќање на 
кривичната пријава до oсновното јавно обвинителство; 
во рубриката 13 „Законски основ по кој е отфрлена при-
јавата“ се запишува законскиот основ за отфрлање на 
кривичната пријава; во рубриката 14 „Барање за приби-
рање претходни известувања од oсновното јавно обви-
нителство“ се запишуваат податоци за барањата за при-
бирање на претходни известувања доставени од oснов-
ното јавно обвинителство и траењето на истите, дали е 
добиено барање и периодот во кој биле прибирани бара-
ните известувања; во рубриката 15 „Датум на открива-
ње на непознат сторител“ се запишува датумот на от-
кривање на непознатиот сторител; во рубриката 16 „Ли-
шување од слобода“ се запишуваат податоци за лишу-
вањето од слобода (дали лицето е приведено или зад-
ржано во полициска станица согласно одредбите од по-
себен закон); во рубриката 17 „Определена мерка при-

твор и траење на истата“ се запишува определената 
мерка притвор, одредбата од посебен закон по која е оп-
ределен притворот и времетраењето на притворот и во 
рубриката 18 „Забелешка“ се запишува дали лицето е 
опфатено со криминалистичка обработка, дали пријава-
та е по брза или редовна постапка и други поважни по-
датоци. 

Член 12
(1) Во евиденцијата на сторители на кривични дела 

содржани се податоците од ставoвите (5) и (6) на овој 
член. 

 (2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката. 

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 9 и содржи вкупно 12 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бро-
јот од кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број на за-
писник од извршен увид или примена кривична при-
јава“ се запишува бројот на записникот од извршениот 
увид или примената кривична пријава; во рубриката 4 
„Податоци за сторителот (презиме и име и датум на ра-
ѓање)“ се запишуваат податоците за сторителот на кри-
вичното дело (името и презимето и датумот на раѓање); 
во рубриката 5 „Законска квалификација на кривично-
то дело“ се запишува законската квалификација на кри-
вичното дело согласно посебен закон и во рубриката 6 
„Датум и време на извршување“ се запишуваат дату-
мот и времето на извршувањето на кривичното дело.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Место на извршување“ се запишува местото на 
извршување на кривичното дело (станичното подрачје 
каде е извршено делото, улицата и бројот, населеното 
место, поблиската околина и слично); во рубриката 8 
„Објект на напад“ се запишува објектот на нападот (да-
ли кривичното дело е извршено во продавница, куќа, 
стан или друг вид на приватна сопственост, државни ус-
танови и јавни претпријатија и слично); во рубриката 9 
„Начин на извршување“ се запишува начинот на из-
вршување на кривичното дело (дали е извршено со 
употреба на сила, закана, ладно или огнено оружје и 
слично); во рубриката 10 „Последици од кривичното 
дело“ се запишуваат последиците од кривичното дело 
(презимето и името на лицата и видот на последицата – 
лишени од живот, загинати, повредени лица и видот на 
повредата); во рубриката 11 „Материјална штета“ се за-
пишува причинетата материјална штета и во рубриката 
12 „Подносител на пријавата“ се запишуваат податоци-
те за подносителот на пријавата (името и презимето и 
од кое станично подрачје е). 

Член 13
(1) Во евиденцијата на оштетени лица по видови на 

кривични дела содржани се податоците од ставoвите 
(5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката. 

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри (А 4 
формат).
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(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 10 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бро-
јот од кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број на за-
писник од извршен увид или примена кривична при-
јава“ се запишува бројот на записникот од извршениот 
увид или примената кривична пријава; во рубриката 4 
„Податоци за оштетениот (презиме и име и датум на ра-
ѓање)“ се запишуваат податоците за оштетениот (името 
и презимето и датумот на раѓање); во рубриката 5 „За-
конска квалификација на кривичното дело“ се запишу-
ва законската квалификација на кривичното дело сог-
ласно посебен закон и во рубриката 6 „Датум и место 
на извршување“ се запишуваат датумот и местото на из-
вршувањето на кривичното дело.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Податоци за сторител (презиме и име и датум 
на раѓање)“ се запишуваат податоци за сторителот на 
кривичното дело (името и презимето и датумот на ра-
ѓање); во рубриката 8 „Последици од кривичното дело“ 
се запишуваат последиците од кривичното дело (загина-
ти или повредени лица); во рубриката 9 „Материјална 
штета“ се запишува причинетата материјална штета и 
во рубриката 10 „Подносител на пријавата“ се запишу-
ваат податоците за подносителот на пријавата (презиме-
то и името и од кое станично подрачје е).

Член 14
(1) Во евиденцијата за поднесени кривични пријави 

против правни лица содржани се податоците од ставот 
(5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 11 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од 
кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број на записни-
кот од извршениот увид или примена кривична при-
јава“ се запишува бројот на записникот од извршениот 
увид или примената кривична пријава; во рубриката 4 
„Податоци за правното лице (назив, дејност, седиште, 
единствениот матичен број на субјектот)“ се запишува 
називот на правното лице, дејноста, седиштето и 
единствениот матичен број на субјектот; во рубриката 
5 „Податоци за одговорното лице (презиме и име, пре-
кар, датум и место на раѓање, единствениот матичен 
број, пол, име на татко, име на мајка, адреса на живе-
ење, национална припадност, државјанство, образова-
ние, занимање)“ се запишуваат податоци за одговорно-
то лице од кривичната пријава (презимето и името, пре-
карот, датумот и местото на раѓање, единствениот мати-
чен број на одговорното лице, полот, името на таткото, 
името на мајката, адресата на живеење или престоју-
вање, националната припадност, државјанството, обра-
зованието, занимањето); во рубриката 6 „Законска ква-
лификација на кривичното дело“ се запишува законска-
та квалификација на кривичното дело согласно посебен 

закон; во рубриката 7 „Време на извршување“ се запи-
шува времето на извршување на кривичното дело (дату-
мот или временскиот период на вршење на делото, од-
до); во рубриката 8 „Место на извршување“ се запишу-
ва местото на извршување на кривичното дело (станич-
ното подрачје каде е извршено делото, поблиска околи-
на како што се: улица и број, населено место и слично, 
дали е извршено во куќа, стан или друг вид на сопстве-
ност); во рубриката 9 „Материјална штета“ се запишу-
ва причинетата материјална штета и во рубриката 10 
„Подносител на пријавата“ се запишува презимето и 
името на подносителот на пријавата и на кое станично 
подрачје припаѓа.

Член 15
(1) Во евиденцијата на барања за собирање потреб-

ни известувања доставени од основно јавно обвинител-
ство содржани се податоците од ставот (5) на овој 
член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 12 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Деловоден број“ се запишува деловодниот број; 
во рубриката 3 „Број на барањето и од кое основно јав-
но обвинителство е добиено“ се запишува бројот на ба-
рањето и од кое основно јавно обвинителство е доби-
ено; во рубриката 4 „Датум на прием“ се запишува де-
нот, месецот и годината на прием на барањето; во ру-
бриката 5 „Краток опис на барањето“ се запишува опи-
сот на барањето (дали барањето се однесува на допол-
нение на претходно поднесена пријава, кривично дело 
откриено од основното јавно обвинителство, дополну-
вање за сторител и друго); во рубриката 6 „Задолжен ра-
ботник“ се запишува името и презимето на задолжени-
от работник; во рубриката 7 „Датум на одговор“ се за-
пишува денот, месоцот и годината на одговорот; во ру-
бриката 8 „Датум на ургенција“ се запишува денот, ме-
сецот и годината на ургенцијата и во рубриката 9 „Каде 
е одложено барањето“ се запишува каде е одложено ба-
рањето (дали е во лично досие, збирно досие, во крими-
налистичка обработка, посебна папка и слично).  

Член 16
(1) Во евиденцијата на посебни извештаи доставени 

до основно јавно обвинителство содржани се податоци-
те од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 13 и содржи вкупно шест ру-
брики.
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(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум на изготвување“ се запишува датумот на 
изготвување на посебниот извештај; во рубриката 3 
„Датум на испраќање до основното јавно обвинител-
ство“ се запишува датумот на испраќање на посебниот 
извештај до основното јавно обвинителство; во рубри-
ката 4 „Опис на посебниот извештај“ се запишува опи-
сот на посебниот извештај (дали извештајот се однесу-
ва на дополнение на претходно поднесена пријава, кри-
вично дело откриено од основното јавно обвинител-
ство, дополнување за сторителот и друго); во рубрика-
та 5 „Подносител“ се запишува името и презимето на 
подносителот и станичното подрачје и во рубриката 6 
„Каде е одложен посебниот извештај“ се запишува ка-
де се одложува посебниот извештај (дали е во лично до-
сие, збирно досие, во криминалистичка обработка, по-
себна папка и слично).  

Член 17
(1) Во евиденцијата за пријавени случаи на семејно 

насилство содржани се податоците од ставот (5) на овој 
член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 14 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од 
кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број од записни-
кот од извршен увид или примена кривична пријава“ се 
запишува бројот на записникот од извршениот увид 
или примената кривична пријава; во рубриката 4 „За-
конска квалификација на кривичното дело и кримина-
листички назив“ се запишува законската квалификаци-
ја на кривичното дело и криминалистичкиот назив на 
делото; во рубриката 5 „Датум, место и начин на из-
вршување на кривичното дело“ се запишува описот на 
кривичното дело, односно денот, месецот, годината, 
местото и начинот на извршување на кривичното дело, 
употребените средства и околности под кои сторителот 
го извршил кривичното дело (дали сторителот бил под 
дејство на алкохол, дрога или во состојба на психичко 
растројство); во рубриката 6 „Лични податоци на стори-
телот (презиме и име, прекар или лажно име, датум и 
место на раѓање, единствен матичен број, пол, име на 
татко, име на мајка, адреса на живеалиштето или прес-
тојувалиштето, национална припадност, државјанство, 
образование, занимање)“ се запишуваат личните пода-
тоци на сторителот на кривичното дело (името и прези-
мето, прекарот или лажното име, датумот и местото на 
раѓање, единствениот матичен број на сторителот или 
бројот на патната исправа доколку сторителот е стран-
ски државјанин, полот, името на татко, името на мајка, 
адресата на живеалиште или престојувалиште, нацио-
налната припадност, државјанството, образованието, за-
нимањето); во рубриката 7 „Лични податоци на жртва-
та (презиме и име, датум и место на раѓање, единствен 
матичен број, пол, име на татко, име на мајка, адреса 
на живеалиште или престојувалиште, национална при-
падност, државјанство, образование, занимање)“ се за-
пишуваат личните податоци на жртвата (името и прези-

мето, датумот и местото на раѓање, единствениот мати-
чен број на жртвата или бројот на патната исправа до-
колку жртвата е странски државјанин, полот, името на 
татко, името на мајка, адресата на живеалиште или 
престојувалиште, националната припадност, државјан-
ството, образованието, занимањето); во рубриката 8 
„Роднинска врска“ се запишува роднинската врска по-
меѓу сторителот на кривичното дело и жртвата и во ру-
бриката 9 „Последици од пријавениот случај (загинати 
или повредени лица)“ се запишуваат последиците од 
кривичното дело, доколку жртвите при семејното на-
силство загинале или биле повредени.  

Член 18
(1) Во евиденцијата за предизвикани пожари и ек-

сплозии содржани се податоците од ставот (5) на овој 
член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 15 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Број од кривичен уписник“ се запишува бројот од 
кривичниот уписник; во рубриката 3 „Број на записни-
кот од извршен увид или примена пријава“ се запишу-
ва бројот на записникот од извршениот увид или приме-
ната пријава; во рубриката 4 „Законска квалификација 
на кривичното дело и криминалистички назив“ се запи-
шува законската квалификација на кривичното дело и 
криминалистичкиот назив на делото; во рубриката 5 
„Опис на настанот (време, место и начин на извршу-
вање, предизвикана материјална штета и последици)“ 
се запишува описот на настанот (времето, местото и на-
чинот на извршување, предизвиканата материјална ште-
та и последиците); во рубриката 6 „Лични податоци на 
сторителот (презиме и име, прекар или лажно име, да-
тум и место на раѓање, единствен матичен број, пол, 
име на татко, име на мајка, адреса на живеење или прес-
тојување, национална припадност, државјанство, обра-
зование, занимање)“ се запишуваат личните податоци 
на сторителот на кривичното дело (презимето и името, 
прекарот или лажното име, датумот и местото на ра-
ѓање, единствениот матичен број на сторителот или 
бројот на патната исправа доколку сторителот е стран-
ски државјанин, полот, името на татко, името на мајка, 
адресата на живеалиште или престојувалиште, нацио-
налната припадност, државјанството, образованието, за-
нимањето); во рубриката 7 „Лични податоци на оштете-
ниот – физичко или правно лице (презиме и име, 
единствен матичен број, адреса на живеење или престо-
јување, национална припадност, државјанство, зани-
мање, назив и седиште на фирмата, единствен матичен 
број на субјектот)“ се запишуваат личните податоци за 
оштетениот – физичко или правно лице (презимето и 
името, датумот и местото на раѓање, единствениот ма-
тичен број на оштетениот или бројот на патната испра-
ва доколку оштетениот е странски државјанин, полот, 
адресата на живеалиштето или престојувалиштето, на-
ционалната припадност, државјанството, занимањето, 
називот и седиштето на правното лице, единствениот 
матичен број на субјектот); во рубриката 8 „Мерки од-
редени од истражен судија“ се запишуваат мерките од-
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редени од истражен судија и во рубриката 9 „Забе-
лешка“ се запишуваат податоци доколку сторителот се 
јавува како повторен сторител на ваков вид на кривич-
ни дела.

Член 19
(1) Во евиденцијата за начин на извршување на кри-

вичните дела од познат сторител (МОС) содржани се 
податоците од ставoвите (4) и (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
во форма на двостран картон со димензии 105 милимет-
ри на 148 милиметри  (А 6 формат).

(3) Двостраниот картон од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 16 и содржи вовед и вкупно 
седум дела.

(4) На предната страна од образецот од ставот (3) 
на овој член, се запишуваат следниве податоци: во вове-
дот се запишува бројот од кривичниот уписник, закон-
ската квалификација и криминалистичкиот назив на 
кривичното дело, група и подгрупа на кривичното 
дело; во првиот дел „Кога ги врши кривичните дела“ се 
запишуваат податоци за времето на извршување на кри-
вичното дело (датумот и часот), посебните околности 
на часот, денот во неделата, посебните околности на де-
нот и останатите посебни околности; во вториот дел 
„Каде ги врши кривичните дела“ се запишуваат подато-
ци за местото на извршување на кривичните дела, од-
носно станичното подрачје, поблиската ознака за место-
то и посебните околности што ги користи сторителот 
на кривичното дело и во третиот дел „Начин на извршу-
вање на кривичното дело“ се запишуваат податоци за 
начинот на извршување на кривичното дело. 

(5) На задната страна од образецот од ставот (3) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во првиот 
дел се запишуваат податоци за употребените средства, 
останатите средства (трикови и слично) и пронајдените 
траги (видот и описот на трагите); во вториот дел се за-
пишуваат податоци за другите каратеристики при врше-
њето на кривичното дело и мотивот; во третиот дел 
„Лични податоци за сторителот“ се запишуваат лични-
те податоци на сторителот (презимето, татковото име и 
името, прекарот или лажното име, датумот и местото 
на раѓање, единствениот матичен број, полот, улицата, 
бројот, местото на живеалиштето или престојувалиште-
то и државата, занимањето, образованието, национална-
та припадност, државјанството и личните белези) и во 
четвртиот дел „Забелешка“ се запишуваат забелешката, 
бројот на досието и станичното подрачје. 

Член 20
(1) Во евиденцијата за начин на извршување на кри-

вичните дела од непознат сторител (МОС) содржани се 
податоците од ставoвите (4) и (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
во форма на двостран картон со димензии 105 милимет-
ри на 148 милиметри  (А 6 формат).

(3)  Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 17 и содржи вовед и вкупно 
седум дела.

(4) На предната страна од образецот од ставот (3) 
на овој член, се запишуваат следниве податоци: во вове-
дот се запишува бројот од кривичниот уписник, закон-
ската квалификација и криминалистичкиот назив на 
кривичното дело, групата и подгупата на кривичното 
дело, како и се означува дали кривичното дело е из-
вршено во обид; во првиот дел „Кога ги врши кривич-
ните дела“ се запишуваат податоци за времето на из-
вршување на кривичното дело (датумот и часот), посеб-
ните околности на часот, денот во неделата, посебните 
околности на денот и останатите посебни околности; 
во вториот дел „Каде ги врши кривичните дела“ се за-
пишуваат податоци за местото на извршување на кри-
вичните дела, односно станичното подрачје, улицата и 

бројот, поблиската ознака за местото и посебните окол-
ности што ги користи сторителот на кривичното дело и 
во третиот дел „Начин на извршување на кривичното 
дело“ се запишуваат податоци за начинот на извршува-
ње на кривичното дело. 

(5) На задната страна од образецот од ставот (3) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во првиот 
дел се запишуваат податоци за употребените средства, 
останатите средства (трикови и слично) и пронајдените 
траги (видот и описот на трагите); во вториот дел се за-
пишуваат податоци за другите каратеристики при врше-
њето на кривичното дело, предметот на кривичното де-
ло и мотивот; во третиот дел „Лични податоци за оште-
тениот“ се запишуваат личните податоци на оштетени-
от (презимето, татковото име и името, датумот и место-
то на раѓање, единствениот матичен број, полот, ули-
цата, бројот, местото на живеалиштето или престојува-
лиштето и државата, занимањето, националната при-
падност и државјанството) и во четвртиот дел се запи-
шуваат податоци за извршителот, бројот на досието и 
станичното подрачје. 

Член 21
(1) Во евиденцијата по видови за кривични дела сод-

ржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 18 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број 
на упис и датум“ се запишува редниот број на уписот и 
датумот на заведување; во рубриката 2 „Број од криви-
чен уписник“ се запишува бројот од кривичниот упис-
ник; во рубриката 3 „Подносител на кривичната при-
јава“ се запишува подносителот на кривичната пријава; 
во рубриката 4 „Законска квалификација на кривично-
то дело и криминалистички назив“ се запишува закон-
ската квалификација на кривичното дело и криминалис-
тичкиот назив на делото; во рубриката 5 „Опис на дело-
то (датум, место и начин на извршување)“ се запишува 
описот на кривичното дело, односно датумот, местото 
и начинот на извршување на кривичното дело, употре-
бените средства и околностите под кои сторителот го 
извршил кривичното дело (дали сторителот бил под деј-
ство на алкохол, дрога или во состојба на психичко рас-
тројство); во рубриката 6 „Податоци за сторителот (пре-
зиме и име, име на татко, име на мајка, прекар или лаж-
но име, датум и место на раѓање, единствен матичен 
број, пол, адреса на живеење или престојување, нацио-
нална припадност, државјанство, образование, зани-
мање)“; во рубриката 7 „Податоци за оштетениот – фи-
зичко или правно лице (презиме и име, датум и место 
на раѓање, единствен матичен број, адреса на живеа-
лиштето или престојувалиштето, национална припад-
ност, државјанство, образование, занимање, назив и се-
диште на фирмата, единствен матичен број на субјект); 
во рубриката 8 „Мерки одредени од истражен судија“ 
се запишуваат  мерките одредени од истражен судија и 
во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат податоци 
доколку сторителот се јавува како повторен сторител 
на кривично дело, податоци за одземените предмети, 
дрога (вид и количина) и употребените средства при 
вршење на делото.
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 Член 22
(1) Во евиденцијата за покарактеристични безбед-

носни настани во делот на јавниот ред и мир, гранични 
работи и странци содржани се податоците од ставот (3) 
на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски на Образец број 19. 

(3) Евиденцијата од ставот (1) на овој член, ги сод-
ржи следниве податоци: редниот број на записот; дату-
мот, времето и местото на извршување; презиме и име, 
име на татко, име на мајка, прекар или лажно име, да-
тум и место на раѓање, единствениот матичен број, 
пол, адреса на живеалиштето или престојувалиштето, 
национална припадност, државјанство, образование, за-
нимање; описот на настанот, односно објектот на напа-
дот, начинот на извршување на делото или прекршо-
кот, со што е сторено делото или прекршокот, причина-
та и последицата; презиме и име, датум и место на ра-
ѓање, единствениот матичен број, адреса на живеалиш-
тето или престојувалиштето, национална припадност, 
државјанство, образование, занимање и преземените 
мерки, односно дали е поднесена кривична или прекр-
шочна пријава и законската квалификација на делото 
или прекршокот. 

Член 23
(1) Во евиденцијата за сообраќајни незгоди со заги-

нати лица содржани се податоците од ставот (3) на овој 
член. 

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член се води 
електронски на Образец број 20.

(3) Евиденцијата од ставот (1) на овој член, ги сод-
ржи следниве податоци: редниот број на записот и дату-
мот на заведување; описот на сообраќајната незгода (да-
тумот, времето, местото и поблиската околина каде се 
случила незгодата, причините, околностите под кои се 
случила незгодата, видот и марката на моторните во-
зила); загинатите лица во сообраќајната незгода (прези-
мето и името, датумот и местото на раѓање, единствени-
от матичен број на загинатото лице или бројот на патна-
та исправа доколку загинатото лице е странски државја-
нин, адресата на живеалиштето или престојувалиш-
тето, полот и државјанството); податоците на повреде-
ните лица во сообраќајната незгода (презимето и 
името, датумот и местото на раѓање, единствениот ма-
тичен број на повреденото лице или бројот на патната 
исправа доколку повреденото лице е странски државја-
нин, адресата на живеалиштето или престојувалиш-
тето, полот и државјанството); преземените мерки (до-
колку е поднесена кривична пријава се наведува закон-
ската квалификација на делото, а доколку е поднесена 
прекршочна пријава се наведува по кој закон е поднесе-
на пријавата и прекршокот) и категоријата на учесни-
кот во сообраќајната незгода (дали е возач, патник, пе-
шак, велосипедист, моторциклист и слично).

Член 24
(1) Во евиденцијата за сторители на кривични дела 

и прекршоци – општа азбучна евиденција (ОАЕ) сод-
ржани се податоците од ставoвите (4) и (5) на овој 
член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
во форма на двостран картон со димензии 105 милимет-
ри на 148 милиметри  (А6 формат).

(3) Двостраниот картон од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 21 и содржи вкупно три 
дела.

(4) На предната страна на образецот од ставот (3) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во првиот 
дел се запишуваат личните податоци за лицето кое се 
евидентира, односно презимето и името, датумот на ра-
ѓање, единствениот матичен број, местото на раѓање, 
општината, државата доколку се работи за евидентира-

ње на странски државјанин, полот, прекарот, името на 
таткото, името на мајката, адресата на живеалиштето 
или престојувалиштето, општината, националната при-
падност, државјанството, образованието, занимањето, 
бројот на личната карта и од кого е издадена и бројот 
на пасошот и државата од која е издаден пасошот до-
колку се работи за евидентирање на странски државја-
нин); во вториот дел се запишуваат податоците за ви-
дот на евиденциите кои се воведуваат за лицето кое се 
евидентира, односно бројот на личното досие и бројот 
на збирното досие, како и органот кој ја воспоставува и 
води евиденцијата и во третиот дел се запишуваат пода-
тоците за кривичното дело или прекршокот, односно 
датумот на евидентирањето, видот на поднесокот и за-
конската квалификација на кривичното дело или прекр-
шокот.

(5) На задната страна на образецот од ставот (3) на 
овој член, се запишуваат податоците од третиот дел,  
односно податоците за кривичното дело или прекршо-
кот, односно датумот на евидентирањето, видот на под-
несокот и законската квалификација на кривичното де-
ло или прекршокот.

  
Член 25

(1) Во евиденцијата за предмет (досие) за лице сод-
ржани се податоците од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 22 и содржи вкупно четири 
рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на предметот (досието) 
врз основа на кој предметот хронолошки се подредува 
и се продолжува од година во година; во рубриката 2 
„Презиме и име и име на татко“ се запишува презимето 
и името на таткото на лицето за кое се отвора предме-
тот (досието); во рубриката 3 „Датум и место на ра-
ѓање, единствен матичен број“ се запишува датумот и 
местото на раѓање на лицето за кое се отвора предме-
тот (досието) и единствениот матичен број и во рубри-
ката 4 „Основ за отворање на предметот“ се запишува 
основот за отворање на предметот (досието): поднесена 
кривична пријава, криминалистичка обработка, распи-
шана потрага по лицето, по барање од јавен обвинител 
и слично.

Член 26
Евиденцијата за сторени кривични дела може да се 

води како:
- евиденција на кривични дела кои се гонат по служ-

бена должност;
- евиденција на кривични дела кои се гонат по при-

ватна тужба и
- евиденција на оштетени лица.

Член 27
(1) Во евиденцијата на кривични дела кои се гонат 

по службена должност содржани се податоците од 
ставoвите (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   
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(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 23 и содржи вкупно 13 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број/Дневни настани број или евиденциски 
број“ се запишува редниот број на уписот, редниот 
број од Евиденцијата за дневните настани во врска со 
вршењето на полициските работи каде што е евиденти-
рано кривичното дело и евиденцискиот број под кој е 
заведена доставената пријава; во рубриката 2 „Еви-
денциски број на записник од извршен увид или запис-
ник за примање на пријава и реден број на уписот во 
кривичниот уписник“ се запишува евиденцискиот број 
на записникот за извршен увид или записникот за при-
мање пријава и редниот број на уписот во кривичниот 
уписник; во рубриката 3 „Датум на пријавување на кри-
вичното дело“ се запишува денот, месецот, годината и 
часот на пријавувањето на кривичното дело; во рубри-
ката 4 „Датум и време на сторување на кривичното 
дело“ се запишува денот, месецот, годината и времето 
на сторувањето на кривичното дело; во рубриката 5 „ 
Презиме и име, живеалиште и единствен матичен број 
на лицето кое го пријавило кривичното дело за физич-
ко лице или назив и седиште на правното лице кое го 
пријавило кривичното дело“ се запишува презиме, име, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеа-
лиштето или престојувалиштето и единствениот мати-
чен број на лицето кое го пријавило кривичното дело 
доколку пријавителот е физичко лице, односно нази-
вот, седиштето, единствен матичен број на субјектот и 
шифрата на дејност на правното лице доколку пријави-
телот е правно лице и во рубриката 6 „ Презиме и име, 
живеалиште и единствен матичен број на оштетениот 
од извршеното кривично дело за физичко лице или на-
зив и седиште на правното лице кое е оштетено од кри-
вичното дело“ се запишуваат презимето, името, денот, 
месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето 
или престојувалиштето и единствениот матичен број 
на лицето кое е оштетено од кривичното дело доколку 
оштетеното лице е физичко лице, односно називот, се-
диштето, единствен матичен број на субјектот и шифра-
та на дејност на правното лице доколку оштетениот е 
правно лице. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Правна квалификација, краток опис на начинот 
на извршување на кривичното дело (МОС), противправ-
на имотна корист со која се стекнал сторителот и виси-
на на причинета материјална штета изразена во де-
нари“ се запишуваат правната квалификација и краток 
опис на начинот на извршување на кривичното дело 
(МОС), противправната имотна корист со која се стек-
нал сторителот на кривичното дело и висината на мате-
ријалната штета која ја причинил сторителот изразена 
во денари; во рубриката 8 „Презиме и име и организа-
циска единица на полициските службеници задолжени 
за откривање на сторителот на кривичното дело“ се за-
пишува презимето и името на полицискиот службеник 
кој е задолжен за откривање на сторителот на кривично-
то дело и називот на организациската единица во која е 
вработен задолжениот полициски службеник; во рубри-
ката 9 „Организациска единица на Министерството за 
внатрешни работи која го/ги открила сторителот/е“ се 
запишува називот на организациската единица во Ми-
нистерството за внатрешни работи која го открила сто-
рителот, односно сторителите на кривичното дело; во 
рубриката 10 „Датум на откривање на сторителот/е и 
евиденциски број на поднесокот“ се запишува денот, 

месецот и годината на откривање на сторителот, однос-
но сторителите на кривичното дело и евиденцискиот 
број на изготвениот поднесок (кривична пријава, посе-
бен извештај); во рубриката 11 „ Презиме и име, живеа-
лиште и единствен матичен број на лицата против кои 
е поднесена кривична пријава или посебен извештај“ 
се запишува презимето и името, прекарот, надимакот, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеа-
лиштето или престојувалиштето и единствениот мати-
чен број на лицето или лицата против кои е поднесена 
кривичната пријава или посебниот извештај; во рубри-
ката 12 „Евиденциски број на известување испратено 
на оштетен“ се запишува евиденцискиот број со денот, 
месецот и годината на известувањето испратено до ош-
тетениот (кога полицискиот службеник со преземање 
на соодветни полициски овластувања ќе утврди дека се 
работи за кривично дело за кое се гони по приватна 
тужба или ќе се утврди дека делото нема обележја на 
казниво дело) и во рубриката 13 „Забелешка“ се запи-
шуваат други податоци во врска со пријавеното кривич-
но дело, пријавителот, оштетениот, сторителот, поли-
цискиот службеник и преземените мерки, кои не можат 
да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 28
(1) Во евиденцијата на кривични дела кои се гонат 

по приватна тужба содржани се податоците од ставoви-
те (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 24 и содржи вкупно 13 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број/Дневни настани број или евиденциски 
број“ се запишува редниот број на уписот, редниот 
број од Евиденцијата за дневните настани во врска со 
вршењето на полициските работи каде што е евиденти-
рано кривичното дело и евиденцискиот број под кој е 
заведена доставената пријава; во рубриката 2 „Еви-
денциски број на записник од извршен увид или запис-
ник за примање на пријава“ се запишува евиденциски-
от број на записникот за извршен увид или записникот 
за примање пријава; во рубриката 3 „Датум на пријаву-
вање на кривичното дело“ се запишува денот, месецот, 
годината и часот на пријавувањето на кривичното 
дело; во рубриката 4 „Датум и време на сторување на 
кривичното дело“ се запишува денот, месецот, година-
та и времето на сторувањето на кривичното дело; во ру-
бриката 5 „ Презиме и име, живеалиште и единствен ма-
тичен број на лицето кое го пријавило кривичното дело 
за физичко лице или назив и седиште на правното лице 
кое го пријавило кривичното дело“ се запишува прези-
мето, името, денот, месецот, годината и местото на ра-
ѓање, живеалиштето или престојувалиштето и единстве-
ниот матичен број на лицето кое го пријавило кривич-
ното дело доколку пријавителот е физичко лице, однос-
но називот, седиштето, единствен матичен број на суб-
јектот и шифрата на дејност на правното лице доколку 
пријавителот е правно лице и во рубриката 6 „ Презиме 
и име, живеалиште и единствен матичен број на оште-
тениот од извршеното кривично дело за физичко лице 
или назив и седиште на правното лице кое е оштетено 
од кривичното дело“ се запишуваат презимето, името, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеа-
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лиштето или престојувалиштето и единствениот мати-
чен број на лицето кое е оштетено од кривичното дело 
доколку оштетеното лице е физичко лице, односно на-
зивот, седиштето, единствен матичен број на субјектот 
и шифрата на дејност на правното лице доколку оштете-
ниот е правно лице. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Правна квалификација, краток опис на начинот 
на извршување на кривичното дело (МОС), противправ-
на имотна корист со која се стекнал сторителот и виси-
на на причинета материјална штета изразена во де-
нари“ се запишуваат правната квалификација и краток 
опис на начинот на извршување на кривичното дело 
(МОС), противправната имотна корист со која се стек-
нал сторителот на кривичното дело и висината на мате-
ријалната штета која ја причинил сторителот изразена 
во денари; во рубриката 8 „Презиме и име и организа-
циска единица на полициските службеници задолжени 
за откривање на сторителот на кривичното дело“ се за-
пишува презимето и името на полицискиот службеник 
кој е задолжен за откривање на сторителот на кривично-
то дело и називот на организациската единица во која е 
вработен задолжениот полициски службеник; во рубри-
ката 9 „Организациска единица на Министерството за 
внатрешни работи која го/ги открила сторителот/е“ се 
запишува називот на организациската единица во Ми-
нистерството за внатрешни работи која го открила сто-
рителот, односно сторителите на кривичното дело; во 
рубриката 10 „Датум на откривање на сторителот/е и 
евиденциски број на поднесокот“ се запишува денот, 
месецот и годината на откривање на сторителот, однос-
но сторителите на кривичното дело и евиденцискиот 
број на изготвениот поднесок (службена белешка за де-
регистрирање на делото, посебен извештај и друго); во 
рубриката 11 „ Презиме и име, живеалиште и 
единствен матичен број на лицата-сторители од службе-
ната белешка за дерегистрирање“ се запишува презиме-
то и името, прекарот, надимакот, денот, месецот, годи-
ната и местото на раѓање, живеалиштето или престоју-
валиштето и единствениот матичен број на лицето или 
лицата кои се опфатени во службената белешка за дере-
гистрирање на кривичното дело или посебниот извеш-
тај; во рубриката 12 „Евиденциски број на известување 
испратено на оштетен“ се запишува евиденцискиот 
број на известувањето испратено до оштетениот и во 
рубриката 13 „Забелешка“ се запишуваат други подато-
ци во врска со пријавеното кривично дело, пријавите-
лот, оштетениот, сторителот, полицискиот службеник 
и преземените мерки, кои не можат да се запишат во 
другите рубрики на образецот.

Член 29
(1) Во евиденцијата на оштетени лица содржани се 

податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина на кои се означени буквите од азбуката. 

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 25 и содржи вкупно седум ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот 4 на овој член, се запишу-
ваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се 
запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Број 
на записник од извршен увид или примена кривична 
пријава“ се запишува бројот на записникот од изврше-
ниот увид или примената кривична пријава; во рубрика-
та 3 „Податоци за оштетен (презиме и име и датум на 
раѓање)“ се запишува презимето и името на оштетени-
от и денот, месецот и годината на раѓање; во рубриката 

4 „ Законска квалификација на кривичното дело“ се за-
пишува законската квалификација на кривичното дело; 
во рубриката 5 „Последица од кривично дело“ се запи-
шува последицата од кривичното дело; во рубриката 6 
„Материјална штета“ се запишува материјалната штета 
од кривичното дело и во рубриката 7 „Подносител“ се 
запишува името и презимето на полицискиот службе-
ник и станичното подрачје.

 
Член 30

Евиденција за сторени прекршоци може да се води 
како:

- евиденција на прекршоци против јавниот ред и 
мир;

- евиденција на барања за поведување на прекршоч-
на постапка по Законот за прекршоците против јавниот 
ред и мир;

- евиденција на барања за поведување на прекршоч-
на постапка по други закони;

- евиденција на барања за поведување на прекршоч-
на постапка од областа на сообраќајот;

- евиденција на издадени покани за наплата на гло-
би за сторен сообраќаен прекршок;

- евиденција на издадени платни налози за сторен 
сообраќаен прекршок;

- евиденција за констатирани прекршоци отстапени 
прекршочни пријави до надлежни органи;

- евиденција за поднесени барања за поведување на 
прекршочна постапка и прекршочни пријави против 
правни лица;

- евиденција на сторители на прекршоци и
- евиденција на лица оштетени со сторени прекр-

шоци.
Член 31

(1) Во евиденцијата на прекршоци против јавниот 
ред и мир содржани се податоците од ставoвите (5) и 
(6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 26 и содржи вкупно 13 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број/Дневни настани број“ се запишува редниот 
број на уписот и редниот број од Евиденцијата за днев-
ните настани во врска со вршењето на полициските ра-
боти каде што е евидентиран прекршокот; во рубрика-
та 2 „Евиденциски број на записник од извршен увид 
или записник за примање на пријава“ се запишува еви-
денцискиот број на записникот за извршен увид или за-
писникот за примање пријава; во рубриката 3 „Датум 
на пријавување на прекршокот“ се запишува денот, ме-
сецот, годината и часот на пријавувањето на прекршо-
кот; во рубриката 4 „Датум на сторување на прекршо-
кот“ се запишува денот, месецот, годината и времето 
на сторувањето на прекршокот; во рубриката 5 „ Прези-
ме и име, живеалиште и единствен матичен број на ли-
цето кое го пријавило прекршокот за физичко лице или 
назив и седиште на правното лице кое го пријавило 
прекршокот“ се запишува презимето, името, денот, ме-
сецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето 
или престојувалиштето и единствениот матичен број 
на лицето кое го пријавило прекршокот доколку прија-
вителот е физичко лице, односно називот, седиштето, 
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единствен матичен број на субјектот и шифрата на деј-
ност на правното лице доколку пријавителот е правно 
лице и во рубриката 6 „Презиме и име, живеалиште и 
единствен матичен број на оштетениот од извршениот 
прекршок за физичко лице или назив и седиште на 
правното лице кое е оштетено од прекршокот“ се запи-
шуваат презимето, името, денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, живеалиштето или престојувалиште-
то и единствениот матичен број на лицето кое е оштете-
но од прекршокот доколку оштетеното лице е физичко 
лице, односно називот, седиштето, единствен матичен 
број на субјектот и шифрата на дејност на правното ли-
це доколку оштетениот е правно лице. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Правна квалификација, краток опис на начинот 
на извршување на прекршокот (МОС) и вид на телесни 
повреди“ се запишуваат правната квалификација и кра-
ток опис на начинот на извршување на прекршокот 
(МОС) и видот на телесните повреди; во рубриката 8 „ 
Презиме и име и организациска единица на полициски-
те службеници задолжени за откривање на сторителот 
на прекршокот“ се запишува презимето и името на по-
лицискиот службеник кој е задолжен за откривање на 
сторителот на прекршокот и називот на организациска-
та единица во која е вработен задолжениот полициски 
службеник; во рубриката 9 „Организациска единица на 
Министерството за внатрешни работи која го/ги откри-
ла сторителот/е“ се запишува називот на организациска-
та единица во Министерството за внатрешни работи ко-
ја го открила сторителот, односно сторителите на прек-
ршокот; во рубриката 10 „Датум на откривање на стори-
телот/е и евиденциски број на поднесокот“ се запишу-
ва денот, месецот и годината на откривање на сторите-
лот, односно сторителите на прекршокот и евиденцис-
киот број на изготвениот поднесок (барање за поведува-
ње на прекршочна постапка, посебен извештај, кривич-
на пријава); во рубриката 11 „Презиме и име, живеа-
лиште и единствен матичен број на лицата против кои 
е поднесено барање за поведување на прекршочна по-
стапка“ се запишува презимето, името, прекарот, нади-
макот, денот, месецот, годината и местото на раѓање, 
живеалиштето или престојувалиштето и единствениот 
матичен број на лицето или лицата против кои е подне-
сено барањето за поведување на прекршочна постапка, 
односно посебен извештај или кривична пријава; во ру-
бриката 12 „Евиденциски број на известување испрате-
но на оштетен“ се запишува евиденцискиот број на из-
вестувањето испратено до оштетениот кога полициски-
от службеник со преземање на соодветни полициски ов-
ластувања ќе утврди дека делото нема обележја на каз-
ниво дело - прекршок и во рубриката 13 „Забелешка“ 
се запишуваат други податоци во врска со прекршокот, 
пријавителот, оштетениот, сторителот, полицискиот 
службеник и преземените мерки, кои не можат да се за-
пишат во другите рубрики на образецот.

Член 32
(1) Во евиденцијата на барањата за поведување на 

прекршочна постапка по Закон за прекршоците против 
јавниот ред и мир содржани се податоците од ставoви-
те (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 27 и содржи вкупно 12 ру-
брики, од кои рубриките 4, 5 и 6 формираат посебен 
дел „Пријавени лица“, а рубриките 8 и 9 формираат по-
себен дел „До кого е доставено барањето“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број на барање“ се запишува редниот број на ба-
рањето; во рубриката 2 „Датум на заведување и доста-
вување“ се запишува датумот на заведување и доставу-
вање на барањето; во рубриката 3 „Подносител на ба-
рање“ се запишуваат податоците на подносителот на ба-
рањето; во рубриката 4 „Презиме, име, име на татко, 
име на мајка, прекар или лажно име“ се запишуваат по-
датоците на сторителот, односно презимето и името на 
сторителот, името на таткото, името на мајката, прека-
рот или лажното име; во рубриката 5 „Датум и место 
на раѓање, единствен матичен број, пол“ се запишуваат 
податоците на сторителот, односно денот, месецот, го-
дината и местото на раѓање на сторителот, единствен 
матичен број и полот и во рубриката 6 „Занимање, на-
ционална припадност и државјанство“ се запишуваат 
податоците на сторителот, односно занимањето на сто-
рителот, националната припадност и  државјанството. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Место на живеалиштето - адреса“ се запишува-
ат податоците за сторителот, односно местото на живеа-
лиштето и адресата на сторителот; во рубриката 8 „Над-
лежен суд“ се запишува називот на судот до кого е дос-
тавено барањето; во рубриката 9 „Комисија за прекр-
шоци“ се запишува називот на комисијата за прекршо-
ци до кого е доставено барањето; во рубриката 10 „Из-
речена казна - мерка“ се запишуваат податоците за из-
речената казна – мерка (парична казна, укор, број на ре-
шение со кое е запрена постапката); во рубриката 11 
„Вратени барања и причини“ се запишуваат податоци-
те за вратените барања и причините поради кои истите 
се вратени и во рубриката 12 „Опис на прекршокот“ се 
запишува описот на прекршокот од Законот за прекр-
шоците против јавниот ред и мир. 

Член 33
(1) Во евиденцијата на барањата за поведување на 

прекршочна постапка по други закони содржани се по-
датоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 28 и содржи вкупно 12 ру-
брики, од кои рубриките 4, 5 и 6 формираат посебен 
дел „Податоци на сторителот“, а рубриките 9 и 10 фор-
мираат посебен дел „До кого е доставено барањето“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на барањето; во 
рубриката 2 „Датум на заведување и доставување на ба-
рање“ се запишува датумот на заведување и доставува-
ње на поднесеното барање; во рубриката 3 „Подноси-
тел и станично подрачје“ се запишуваат податоците на 
подносителот на барањето и станичното подрачје; во 
рубриката 4 „Презиме и име, име на татко, име на 
мајка, прекар или лажно име“ се запишуваат податоци-
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те на сторителот, односно презимето и името на стори-
телот, името на таткото, името на мајката, прекарот 
или лажното име; во рубриката 5 „Датум и место на ра-
ѓање, единствен матичен број, пол“ се запишуваат пода-
тоците на сторителот, односно датумот и местото на ра-
ѓање на сторителот, единствениот матичен број на сто-
рителот и полот и во рубриката 6 „Занимање, образова-
ние, национална припадност и државјанство“ се запи-
шуваат податоците на сторителот, односно занимањето 
на сторителот, образованието, националната припад-
ност и  државјанството. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Место и адреса на живеалиште или престојува-
лиште“ се запишуваат податоците за сторителот, однос-
но местото и адресата на живеалиштето или престојува-
лиштето на сторителот; во рубриката 8 „Датум и место 
на извршување на прекршокот“ се запишува денот, ме-
сецот, година, датумот и местото на извршување на 
прекршокот; во рубриката 9 „Надлежен суд“ се запишу-
ва називот на судот до кого е доставено барањето; во 
рубриката 10 „Комисија за прекршоци“ се запишува на-
зивот на комисијата за прекршоци до кого е доставено 
барањето; во рубриката 11 „Изречена казна - мерка“ се 
запишуваат податоците за изречената казна – мерка (па-
рична казна, укор, број на решение со кое е запрена по-
стапката); во рубриката 12 „Назив на закон и опис на 
прекршокот“ се запишува називот на законот по кој е 
поднесено барањето за поведување на прекршочната 
постапка и опис на прекршокот.

Член 34
(1) Во евиденцијата на барањата за поведување на 

прекршочна постапка од областа на сообраќајот содржани 
се податоците од ставoвите (5) и (6) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 29 и содржи вкупно 15 ру-
брики, од кои рубриките 6, 7, 8 и 9 формираат посебен 
дел „Лични податоци на сторителот на прекршокот“, а 
рубриките 11 и 12 формираат посебен дел „До кого е 
доставено барањето“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот 4 на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број и датум на заведување“ се запишува редни-
от број на уписот и датумот на заведување; во рубрика-
та 2 „Подносител на барањето и станично подрачје“ се 
запишуваат податоците на подносителот на барањето и 
станичното подрачје; во рубриката 3 „Број на барањето 
или записник за констатиран прекршок“ се запишува 
бројот на барањето или записникот за констатиран 
прекршок; во рубриката 4 „Опис на прекршокот“ се за-
пишува описот на прекршокот; во рубриката 5 „Назив 
и член од законот“ се запишува називот на законот и 
по кој член од законот е поднесено барањето; во рубри-
ката 6 „Презиме и име, име на татко, име на мајка“ се 
запишуваат податоците на сторителот на прекршокот, 
односно презимето и името на сторителот, името на тат-
кото и името на мајката и во рубриката 7 „Датум и мес-
то на раѓање, единствен матичен број, пол“ се запишу-
ваат податоците на сторителот на прекршокот, односно 
датумот и местото на раѓање на сторителот, единстве-
ниот матичен број на сторителот или бројот на патната 
исправа доколку сторителот е странски државјанин и 
полот. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 8 „Адреса и место на живеалиштето или престоју-
валиштето“ се запишуваат податоците за сторителот на 
прекршокот, односно местото и адресата на живеалиш-
тето или престојувалиштето на сторителот; во рубрика-
та 9 „Национална припадност, државјанство, образова-
ние и занимање“ се запишуваат податоците на сторите-
лот на прекршокот, односно националната припадност 
на сторителот, државјанството, занимањето и образова-
нието; во рубриката 10 „Датум на испраќање на бара-
њето“ се запишува датумот на испраќање на барањето; 
во рубриката 11 „Надлежен суд“ се запишува називот 
на судот до кого е доставено барањето; во рубриката 12 
„Комисија за прекршоци“ се запишува називот на коми-
сијата за прекршоци до која е доставено барањето; во 
рубриката 13 „Изречена казна - мерка“ се запишуваат 
податоците за изречената казна – мерка (парична казна, 
укор, број на решение со кое е запрена постапката, мер-
ка забрана за управување со моторно возило); во рубри-
ката 14 „Вратени барања и причини“ се запишуваат по-
датоци за вратените барања и причините поради кои ис-
тите се вратени и во рубриката 15 „Забелешка“ се запи-
шуваат забелешките за останатите околности под кои е 
извршен прекршокот.

Член 35
(1) Во евиденцијата за издадени покани за наплата 

на глоба за сторен сообраќаен прекршок содржани се 
податоците од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 30 и содржи вкупно 11 ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум на издавање на поканата“ се запишува де-
нот, месецот, годината и часот на издавањето на пока-
ната; во рубриката 3 „ Презиме и име и организациона 
единица на полицискиот службеник кој ја издал пока-
ната“ се запишува презимето и името на полицискиот 
службеник кој ја издал поканата и називот на организа-
ционата единица во која е вработен полицискиот служ-
беник; во рубриката 4 „Сериски број на издадена по-
кана“ се запишува серискиот број на издадената по-
кана; во рубриката 5 „ Презиме, име, датум на раѓање, 
живеалиште, односно престојувалиште и единствен ма-
тичен број на лицето на кое му е издадена поканата“ се 
запишува презимето и името, денот, месецот и година-
та на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и 
единствениот матичен број на лицето на кое му е изда-
дена поканата за наплата на глоба; во рубриката 6 „Мес-
то на сторување на прекршокот“ се запишува местото 
каде што е сторен сообраќајниот прекршок; во рубрика-
та 7 „Член, став и алинеја од закон во кој е предвиден 
прекршокот“ се запишува членот, ставот и алинејата од 
законот во кој е предвиден прекршокот; во рубриката 8 
„Прифаќа негативни бодови (да/не)/Број од записник“ 
се запишува дали лицето прифаќа или не прифаќа да 
му бидат запишани негативни бодови со да/не и бројот 
од записникот; во рубриката 9 „Прифаќа да се јави на 
сообраќајна поука (да/не)/Број на покана и датум на 
спроведена поука“ се запишува дали лицето прифаќа 
да се јави на сообраќајната поука со да/не, бројот на по-



20 ноември 2013 Бр. 160 - Стр. 19

каната и денот, месецот и годината кога е реализирана 
сообраќајната поука; во рубриката 10 „Поканата е нап-
латена (да/не), датум ако е наплатена или број на бара-
ње ако не е наплатена“ се запишува дали поканата е 
платена со да/не, ако е наплатена се запишува датумот 
кога е наплатена, а ако не е наплатена се запишува бро-
јот на барањето за поведување на прекршочна постапка 
и во рубриката 11 „Забелешка“ се запишуваат другите 
податоци кои се важни за доставувањето на поканата, 
податоци за лицето на кое му се доставува поканата, по-
датоци за полицискиот службеник и слично, кои не мо-
жат да се запишат во другите рубрики.

Член 36
(1) Во евиденцијата на издадени платни налози за 

сторен сообраќаен прекршок содржани се податоците 
од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 31 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум на издавање на платен налог“ се запишува 
денот, месецот, годината и часот на издавањето на плат-
ниот налог; во рубриката 3 „ Презиме и име и организа-
циона единица на полицискиот службеник кој го издал 
платниот налог“ се запишува презимето и името на по-
лицискиот службеник кој го издал платниот налог и на-
зивот на организационата единица во која е вработен 
полицискиот службеник; во рубриката 4 „Сериски број 
на издадениот платен налог“ се запишува серискиот 
број на издадениот платен налог; во рубриката 5 „ Пре-
зиме и име, датум на раѓање, живеалиште, односно 
престојувалиште и единствен матичен број на лицето 
на кое му е издаден платен налог ако е физичко лице 
или назив и седиште за правно лице“ се запишува пре-
зимето и името, денот, месецот и годината на раѓање, 
живеалиштето или престојувалиштето и единствениот 
матичен број за физичкото лице или називот и седиште-
то за правното лице; во рубриката 6 „Место на сторува-
ње на прекршокот“ се запишува местото каде е сторен 
сообраќајниот прекршок; во рубриката 7 „Член, став и 
алинеја од закон во кој е предвиден прекршокот“ се за-
пишува членот, ставот и алинејата од законот во кој е 
предвиден прекршокот; во рубриката 8 „Платниот на-
лог е наплатен (да/не), датум ако е наплатен или број 
на барање ако не е наплатен“ се запишува дали платни-
от налог е наплатен со да/не, ако е наплатен се запишу-
ва датумот кога е наплатен, а ако не е наплатен се запи-
шува бројот на барањето за поведување на прекршочна 
постапка и во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат 
другите податоци кои се важни за доставувањето на по-
каната, податоци за лицето на кое му се доставува пока-
ната, податоци за полицискиот службеник и слично, 
кои не можат да се запишат во другите рубрики од об-
разецот.

Член 37
(1) Во евиденцијата за констатирани прекршоци от-

стапени прекршочни пријави до надлежни органи, сод-
ржани се податоците од ставовите (5) и (6) на овој 
член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри (А4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 32 и содржи вкупно десет ру-
брики, од кои рубриките 4, 5 и 6 формираат посебен 
дел „Пријавени лица“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Датум на заведување и доставување“ се за-
пишува датумот на заведувањето и доставувањето; во 
рубриката 3 „Подносител на барањето“ се запишува  
кој е подносителот на барањето за поведување на прек-
ршочната постапка; во рубриката 4 „Презиме и име, 
единствен матичен број, датум и место на раѓање и 
пол“ се запишуваат податоците на сторителот (името и 
презимето, единствениот матичен број, денот, месецот 
годината, местото на раѓање и полот); во рубриката 5 
„Име на татко, име на мајка, адреса на живеалиште или 
престојувалиште“ се запишуваат  податоците на стори-
телот (името на таткото, името на мајката и адресата на 
живеалиштето или престојувалиштето) и во рубриката 
6 „Национална припадност, државјанство, образование 
и занимање“ се запишуваат  податоците на сторителот 
(националната припадност, државјанството, образова-
нието и занимањето).

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Назив на државна институција до која е отстапе-
но барањето“ се запишува назив на државната институ-
ција до која е отстапено барањето; во рубриката 8 
„Опис на прекршокот и по кој закон е предвидена каз-
ната“ се запишува опис на прекршокот и по кој закон е 
предвидена казната; во рубриката 9 „Одземени предме-
ти и  материјална штета“ се запишуваат  одземените  
предмети во текот на прекршочната постапка и причи-
нетата материјална штета и во рубриката 10 „Забе-
лешка“ се запишуваат останати околности за извршени-
от прекршок.

Член 38
(1) Во евиденцијата за поднесени барања за поведу-

вање на прекршочна постапка и прекршочни пријави 
против правни лица, содржани се податоците од ставот 
(5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 33 и содржи вкупно седум ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „УП. Број“ се запишува редниот  број од прекршоч-
ниот уписник; во рубриката 3 „Податоци за правното 
лице (назив, дејност, седиште и единствен матичен 
број на субјектот)“ се запишуваат податоците за прав-
ното лице (називот и седиштето, единствениот матичен 
број на субјектот и дејноста); во рубриката 4 „Подато-
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ци за одговорното лице (име и презиме, единствен ма-
тичен број, датум и место на раѓање, адреса на живеа-
лиште или престојувалиште, занимање, национална 
припадност и државјанство)“ се запишуваат податоци 
за одговорното лице (името и презимето, единствениот 
матичен број, датумот и местото на раѓање, адресата на 
живеалиштето или престојувалиштето, занимањето, на-
ционалната припадност и државјанството); во рубрика-
та 5 „Назив на закон и член“ се запишува називот на за-
конот со кој е предвиден прекршокот и членот од зако-
нот со кој е предвиден прекршокот; во рубриката 6 
„Материјална штета“ се запишува причинетата  матери-
јална штета и во рубриката 7 „Подносител на пријава“ 
се запишуваат податоци за подносителот на пријавата.

Член 39
(1) Во евиденцијата на сторители на прекршоци сод-

ржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката. 

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 34 и содржи вкупно пет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Број на барање за поведување прекршочна поста-
пка“ се запишува бројот на барањето за поведување на 
прекршочната постапка запишан во уписникот; во ру-
бриката 3 „Податоци на сторителот (Презиме и име и 
датум на раѓање)“ се запишуваат податоците на стори-
телот (името и презимето, прекарот, датумот и местото 
на раѓање, името на таткото, името на мајката, 
единствениот матичен број, полот, државјанството, об-
разованието, занимањето); во рубриката 4 „Законска 
квалификација на сторениот прекршок“ се запишува за-
конската квалификација на сторениот прекршок и во 
рубриката 5 „Изречени мерки“ се запишуваат изречени-
те мерки (парична казна, укор, број на решение со кое е 
запрена постапката).

Член 40
(1) Во евиденцијата на лица оштетени со сторени 

прекршоци, содржани се податоците од ставот (5) на 
овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката. 

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 35  и содржи вкупно четири 
рубрики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Број на барање за поведување прекршочна поста-
пка“ се запишува бројот на барањето за поведување 
прекршочна постапка запишан во уписникот; во рубри-
ката 3 „Податоци за оштетениот (презиме и име, 
единстван матичен број,  датум и место на раѓање, пол, 
име на татко, име на мајка, адреса на живеалиште или 
престојувалиште, национална припадност, државјан-
ство, образование и занимање)“ се запишуваат подато-
ците за оштетеното лице (името и презимето, единстве-
ниот матичен број, датумот и местото на раѓањето, по-

лот, името на таткото, името на мајката, адресата на жи-
веалиштето или престојувалиштето, националната при-
падност, државјанството, образованието и занимањето) 
и во рубриката 4 „Законска  квалификација за сторени-
от прекршок“ се запишува законската квалификација 
на сторениот прекршок.

Член 41
Евиденцијата за лица и предмети по кои се трага, ка-

ко и за лица на кои им е забранет влез во Република Ма-
кедонија може да се води како:

- евиденција на потерници распишани од суд или 
друг државен орган;

- евиденција на расписи распишани од организацио-
ни единици во Министерството;

- евиденција на објави распишани за одземени мо-
торни возила;

- евиденција на објави распишани за украдено 
оружје;

- евиденција на објави распишани за исчезнати 
лица; 

- евиденција на објави распишани за пронајдени ле-
шеви;

- евиденција на објави распишани за украдени пред-
мети;

- евиденција на распишани расписи и објави и 
- евиденција на лица на кои им е забранет влез во 

Република Македонија.
Член 42

(1) Во евиденцијата на потерници распишани од 
суд или друг државен орган, содржани се податоците 
од ставот (7) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката, која започнува со реден број еден на почетокот 
на календарската година и завршува со редниот број од 
последно евидентираниот настан во календарската го-
дина.  

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 297 милиметри на 210  милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 36 и содржи вкупно шест ру-
брики, од кои рубриката 3 „Број и датум на потерница“ 
има два дела „Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „ Презиме и име/единствен матичен број“ се запи-
шуваат податоците за лицето за кое е распишана потер-
ницата (презимето и име, единствениот матичен број, 
името на таткото, името на мајката, полот, датумот и 
местото на раѓање, адресата на живеалиштето или прес-
тојувалиштето, бројот на личната карта, односно бро-
јот на патната исправа со датум и орган кој ја издал, 
државјанство, лажно презиме и име, прекар, можни мес-
та на престојување, помагатели, занимање, вештини, те-
лесни белези и фотографија); во рубриката 3 „Број и да-
тум на потерница (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Зап-
рена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува бројот на рас-
пишаната потерница (телеграма),  денот, месецот и го-
дината на распишување на потерницата (телеграма), 
бројот на запрената потерница (телеграма), денот, месе-
цот и годината на запирање на потерницата (телег-
рама), денот, месецот и годината на пронаоѓање на ли-
цето, местото на пронаоѓањето, државата на пронаоѓа-
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њето, организациската единица на Министерството за 
внатрешни работи која ја запира потерницата и место-
то каде е спроведено лицето); во рубриката 4 „Органи-
зациска единица, суд или друг државен орган по чие ба-
рање  е распишана потерницата“ се запишува организа-
циската единица на Министерството за внатрешни ра-
боти која ја распишала потерницата, називот и седиште-
то на судот, државниот орган или друга институција по 
чие барање е распишана потерницата (телеграма), бро-
јот и датумот на наредбата, предметот на потерницата 
(лице за издржување на казна затвор, истрага или мер-
ка на безбедност - задолжително лекување), законската 
квалификација за делото за кое е распишана потерни-
цата, законот во кој е предвидено кривичното дело и ви-
сината на изречената казна затвор; во рубриката 5 „По-
лициско овластување“ се запишува полициското овлас-
тување кое треба да се примени на лицето за кое е рас-
пишана потерницата  и во рубриката 6 „Број на глас-
ник/Забелешка“ се запишува бројот на гласникот, де-
нот месецот и годината на објавувањето и забелешка. 

Член 43
(1) Во евиденцијата на расписи распишани од орга-

низациони единици во Министерството, содржани се 
податоците од ставот (7) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката, која започнува со реден број еден на почетокот 
на календарската година и завршува со редниот број од 
последно евидентираниот настан во календарската го-
дина.  

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 37 и содржи вкупно шест ру-
брики, од кои рубриката 3 „Број и датум на распис“ 
има два дела „Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „ Презиме и име/единствен матичен број“ се запи-
шуваат податоците за лицето за кое е распишан распис 
(презимето и името и единствениот матичен број, име-
то на таткото, името на мајката, полот, датумот и место-
то на раѓање, адресата на живеалиштето или престојува-
лиштето, бројот на личната карта, односно бројот на 
патната исправа со датум и орган кој ја издал, државјан-
ство, лажно презиме и име, прекар, можни места на 
престојување, помагатели, занимање, вештини, телесни 
белези, фотографија и учесници); во рубриката 3 „Број 
и датум на распис (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Зап-
рена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува бројот на рас-
пишаниот распис (телеграма),  денот, месецот и година-
та на распишување на расписот (телеграма), бројот на 
запрениот распис (телеграма), денот, месецот и година-
та на запирање на расписот (телеграма), денот, месецот 
и годината на пронаоѓање на лицето, местото на прона-
оѓањето, државата на пронаоѓањето, организациската 
единица на Министерството за внатрешни работи која 
го запира расписот и местото каде е спроведено ли-
цето); во рубриката 4 „Организациска единица на Ми-
нистерството за внатрешни работи која го бара“ се за-
пишува организациската единица на Министерството 
за внатрешни работи која го бара лицето; во рубриката 
5 „Полициско овластување“ се запишува полициското 
овластување применето на лицето за кое е распишан 

расписот и во рубриката 6 „Причини за распишу-
вање/Забелешка“ се запишуваат причините за распишу-
вање на расписот - законската квалификација на кри-
вичното дело или прекршокот и законот во кој е пред-
видено кривичното дело или прекршок и забелешка. 

Член 44
(1) Во евиденцијата на објави распишани за одземе-

ни моторни возила, содржани се податоците од ставот 
(7) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката, која започнува со реден број еден на почетокот 
на календарската година и завршува со редниот број од 
последно евидентираниот настан во календарската го-
дина.  

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 38 и содржи вкупно шест ру-
брики, од кои рубриката 3 „Број и датум на објава“ има 
два дела „Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Марка  и  регистарски  број/Број на шасија“ се за-
пишува марката, регистарскиот број, бројот на шасија-
та на моторното возило (видот на возилото, годината 
на производство на моторното возило, земјата на произ-
водство, моделот, бројот на мотор, основната боја и 
државата во која е регистрирано возилото); во рубрика-
та 3 „Број и датум на објава (Распишана МВР - ОП 
СВР - ПС/Запрена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува 
бројот на распишаната објава (телеграма),  денот, месе-
цот и годината на распишување на објавата (телег-
рама), бројот на запрената објава (телеграма), денот, ме-
сецот и годината на запирање на објавата (телеграма), 
денот, месецот и годината на пронаоѓање на возилото, 
орган кој го пронашол возилото и организациската еди-
ница на Министерството за внатрешни работи која ја за-
пира објавата; во рубриката 4 „Организациска единица, 
суд или друг државен орган по чие барање  е распиша-
на објавата“ се запишува организациската единица на 
Министерството за внатрешни работи, називот и седиш-
тето на судот, државниот орган или друга институција 
по чие барање е распишана објавата (телеграма); во ру-
бриката 5 „Полициско овластување“ се запишува поли-
циското овластување и во рубриката 6 „Презиме и име 
на пријавител/Забелешка“ се запишува презимето и 
името, единствениот матичен број, денот, месецот и го-
дината на раѓање, адресата на живеалиштето или прес-
тојувалиштето и контакт телефонот на пријавителот, 
презимето и името на сопственикот, единствениот ма-
тичен број, денот, месецот и годината на раѓањето, ад-
ресата на живеалиштето или престојувалиштето на соп-
ственикот, називот и седиштето на правното лице ако 
возилото е сопственост на правно лице и забелешка. 

Член 45
(1) Во евиденцијата на објави распишани за украде-

но оружје, содржани се податоците од ставот (7) на 
овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
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од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга (азбучник) со страници 
со растечка големина на кои се означени буквите од аз-
буката, која започнува со реден број еден на почетокот 
на календарската година и завршува со редниот број од 
последно евидентираниот настан во календарската го-
дина.  

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 297  милиметри на 210 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 39 и содржи вкупно пет ру-
брики, од кои рубриката  3 „Опис на оружјето“ има три 
дела „Марка“, „Калибар“ и „Сериски број“ и рубриката 
4 „Број и датум на објава“ има два дела „Распишана“ и 
„Запрена“.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Вид на оружје“ се запишува видот на оружјето за 
кое е распишана објавата (пушка, пиштол и друго); во 
рубриката 3 „Опис на оружјето (Марка/Калибар/Серис-
ки број)“ се запишува марката, калибарот и серискиот 
број на оружјето (моделот); во рубриката 4 „Број и да-
тум на објава (Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Запрена 
МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува бројот на распиша-
ната објава (телеграма),  денот, месецот и годината на 
распишување на објавата (телеграма), бројот на запре-
ната објава (телеграма), денот, месецот и годината на 
запирање на објавата (телеграма), денот, месецот и го-
дината на пронаоѓање на оружјето, орган кој го прона-
шол оружјето; во рубриката 5 „Презиме и име на соп-
ственикот/Организациска единица која ја распишала об-
јавата“ се запишува презимето и името на сопствени-
кот, единствениот матичен број, денот, месецот и годи-
ната на раѓањето, адресата на живеалиштето или прес-
тојувалиштето и организациската единица на Минис-
терството за внатрешни работи која ја распишала обја-
вата.

Член 46
(1) Во евиденцијата на објави распишани за исчезна-

ти лица, содржани се податоците од ставовите (7) и (8) 
на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 297 милиметри на 210  милиметри  (А4  
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 40 и содржи вкупно 11 ру-
брики, од кои рубриката 8 „Број и датум на објава“ има 
два дела „Распишана“ и „Запрена“.

(7) Во првиот дел од образецот од ставот (6) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Презиме и име на исчезнатото 
лице/единствен матичен број“ се запишува презимето и 
името, единствениот матичен број на лицето за кое е 
распишана објавата, (името на таткото, името на мај-
ката, полот, бројот на личната карта со датумот и орга-

нот на издавање, бројот на патната исправа со датумот 
и органот на издавање, државјанството, лажно презиме 
и име, прекарот, можните места на престојување, пома-
гатели, занимањето, телесните белези, фотографија, 
проценета височина, проценета тежина, боја на косата, 
боја на очите и карактеристики на забите); во рубрика-
та 3 „Датум и место на раѓање на исчезнатото лице“ се 
запишува денот, месецот, годината и местото на раѓа-
њето на исчезнатото лице; во рубриката 4 „Адреса на 
живеалиште или престојувалиште на исчезнатото 
лице“ се запишува адресата на живеалиштето или прес-
тојувалиштето на исчезнатото лице (улицата и бројот, 
населеното место и слично); во рубриката 5 „Организа-
циска единица која ја распишала објавата“ се запишува 
организациската единица на Министерството за внат-
решни работи која ја распишала објавата и во рубрика-
та 6 „Датум на: Пријавување/Исчезнување/Запирање“ 
се запишува денот, месецот и годината на пријавување-
то на изчезнатото лице, денот, месецот и годината на 
исчезнување на лицето и денот, месецот и годината на 
запирање на објавата, (времето на исчезнување, гарде-
робата во која е облечено, документи и предмети кои 
во моментот на исчезнување ги имало лицето во себе и 
причина за исчезнувањето). 

(8) Во вториот дел од образецот од ставот (6) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „ Презиме и име и адреса на живеалиште или 
престојувалиште на пријавителот“ се запишува прези-
мето и името на пријавителот (единствениот матичен 
број, датумот и местото на раѓањето, адресата на живеа-
лиштето или престојувалиштето на пријавителот, кон-
такт телефон и сродство на пријавителот); во рубрика-
та 8 „Број и датум на објава (Распишана МВР - ОП 
СВР - ПС/Запрена МВР - ОП СВР - ПС)“ се запишува 
бројот на распишаната објава (телеграмата), денот, ме-
сецот и годината на распишување на објавата (телегра-
мата), бројот на запрената објава (телеграмата), денот, 
месецот и годината на запирање на објавата (телегра-
мата); во рубриката 9 „Полициско овластување“ се за-
пишува полициското овластување; во рубриката 10 „Ос-
нов за запирање“ се запишува основот за запирање на 
објавата (утврдената адреса на престојување, пронајде-
но или предадено на лицето на орган - старател) и во 
рубриката 11 „Број на гласник/Забелешка“ се запишува 
бројот на гласникот и денот, месецот и годината на об-
јавувањето и забелешка. 

Член 47
(1) Во евиденцијата на објави распишани за пронај-

дени лешеви, содржани се податоците од ставот (7) на 
овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 41 и содржи вкупно седум ру-
брики, од кои рубриката 3 има два дела, а рубриката 4 
има три дела. 

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
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та 2 „Датум и место на пронаоѓање на лешот/Организа-
циска единица која ја распишала објавата“ се запишува 
денот, месецот и годината на пронаоѓање на лешот, ор-
ганизациската единица на Министерството за внатреш-
ни работи која ја распишала објавата, (времето на про-
наоѓање на лешот, населеното место и поблиската озна-
ка на местото); во рубриката 3 „Број и дата на објава 
(Распишана МВР - ОП СВР - ПС/Запрена МВР - ОП 
СВР - ПС)“ се запишува бројот на распишаната објава 
(телеграмата), денот, месецот и годината на распишува-
ње на објавата (телеграмата), бројот на запрената обја-
ва (телеграмата), денот, месецот и годината на запира-
ње на објавата (телеграмата); во рубриката 4 „Опис на 
лешот (Старост/Пол/Личен опис на лешот и опис на об-
леката)“ се запишува описот на лешот - староста, по-
лот, (приближно проценета висина, проценета тежина, 
боја на косата, боја на очите, карактеристики на забите, 
телесни белези, гардеробата во која е облечен, пронајде-
ните документи, пронајдените предмети); во рубриката 
5 „Датум на идентификација на лешот“ се запишува де-
нот, месецот и годината на утврдување на идентитетот 
на лицето, (органот кој го утврдил идентитетот на ли-
цето); во рубриката 6„Презиме и име на идентификува-
ниот леш и адреса на живеалиште или престојува-
лиште“ се запишува презимето и името на идентифику-
ваниот леш и адресата на живеалиштето или престоју-
валиштето на пронајдениот леш и во рубриката 7 „Број 
на гласник/Забелешка“ се запишува бројот на гласни-
кот, денот, месецот и годината на објавувањето и други-
те податоци за содржината на службената белешка, по-
лицискиот службеник и преземените мерки кои не мо-
жат да се запишат во другите рубрики на образецот.

  
Член 48

(1) Во евиденцијата на објави распишани за украде-
ни предмети, содржани се податоците од ставовите (5) 
и (6) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 42 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2„Вид и опис на украдениот  предмет со иден-
тификациони (обележја) карактеристики“ се запишува 
видот (компјутер, телевизор, пегла и т.н.)  на украдени-
от предмет и опис со идентификационите  (обележја) 
карактеристиките (сериски број, боја и друго) на укра-
дениот предмет; во рубриката 3 „Предметот е украден 
од (куќа, продавница, стан, дуќан и.т.н)“ се запишува 
од каде е украден предметот (куќа, продавница, стан, 
дуќан и друго); во рубриката 4 „Број и датум на распи-
шана објава“ се запишува евиденцискиот број на распи-
шаната објава со денот, месецот и годината на распишу-
вањето и во рубриката 5 „Организациска единица на 
Министерството за внатрешни работи која ја распиша-
ла објавата“ се запишува органзиациската единица на 
Министерството за внатрешни работи која ја распиша-
ла објавата.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 6 „Број и датум на запрена објава„ се запишува 
евиденцискиот број со денот, месецот и годината на 

запрената објава; во рубриката 7 „Организациска едини-
ца на Министерството за внатрешни работи која ја зап-
рела објавата“ се запишува организациската единица 
на Министерството за внатрешни работи која ја запре-
ла објавата; во рубриката 8 „ Презиме и име и адреса 
на живеалиште или престојувалиште на пријавителот“ 
се запишува презимето и името, денот, месецот, година-
та и местото на раѓање, единствениот матичен број, ад-
ресата на живеалиштето или престојувалиштето на ли-
цето кое го пријавило украдениот предмет  ако пријави-
телот е физичко лице, односно називот и седиштето, да-
ночниот број и шифрата на дејноста на правното лице 
ако пријавителот е правно лице; во рубриката 9 „Прези-
ме и име, единствен матичен број, адреса на живеалиш-
те или престојувалиште на сопственикот на предметот  
ако е физичко лице, односно назив и седиште на прав-
но лице, сопственик на предметот“ се запишува прези-
мето и името, единствениот матичен број, денот, месе-
цот, годината и местото на раѓање, адресата на живеа-
лиштето или престојувалиштето на сопственикот на ук-
радениот предмет ако е  физичко лице, односно нази-
вот и седиштето, единствен матичен број на субјектот 
и шифрата на дејноста на правното лице ако сопствени-
кот  е правно лице и во рубриката 10 „Забелешка“се за-
пишуваат други податоци во врска со украдениот пред-
мет, пријавителот, сопственикот на украдениот пред-
мет и преземените мерки, кои не можат да се запишат 
во другите рубрики на образецот.

Член 49
(1) Во евиденцијата на распишани расписи и објави, 

содржани се податоците од ставот (7) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

електронски и хартиено.
(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 

од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 43 и содржи вкупно шест ру-
брики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум и час на испраќање на расписот или обја-
вата“ се запишува денот, месецот, годината и часот на 
испраќањето на расписот или објавата; во рубриката 3 
„Кратка содржина на расписот или објавата“ се запишу-
ва кратка содржина на распишаниот распис или обја-
вата; во рубриката 4 „Назив на организациската/е еди-
ница/и до која/и се испраќа расписот или објавата“ се 
запишува називот на организациската/е единица/и до 
која/и се испраќа расписот или објавата; во рубриката 5 
„Датум и час на запирање на расписот или објавата“ се 
запишува денот, месецот, годината и часот на запира-
ње на расписот или објавата и во рубриката 6 „Забе-
лешка“ се запишуваат други податоци во врска со при-
чините за распишувањето на расписот или објавата кои 
не можат да се запишат во другите рубрики на образе-
цот.

 Член 50
(1) Во евиденцијата на лица на кои им е забранет 

влез во Република Македонија содржани се податоците 
од ставот (7) на овој член. 
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(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 44 и содржи вкупно седум ру-
брики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Презиме и име на странецот на кој му е забранет 
влез“ се запишува презимето, татковото име и името на 
странецот на кој му е забранет влезот во Република Ма-
кедонија; во рубриката 3 „Ден, месец, година, место и 
држава на раѓање на странецот“ се запишува денот, ме-
сецот, годината, местото (град, општина) и државата на 
раѓање на странецот на кој му е забранет влезот во Ре-
публика Македонија, државјанството, местото на живе-
ење, полот и занимањето; во рубриката 4 „Број, вид, да-
тум, место на издавање и рок на важење на патната ис-
права“ се запишува серискиот број, видот, денот, месе-
цот, годината и местото (град, општина) на издавање 
на патната исправа и денот, месецот и годината до кога 
важи патната исправа или личната карта; во рубриката 
5 „Причина за забрана за влез во Република Македо-
нија“ се запишува причината за забрана за влез во Ре-
публика Македонија и органот кој дал предлог за вове-
дување на мерката и видот на мерката (забрана за влез, 
контрола и известување на надлежен орган и телефон-
ски број на овластеното службено лице кое треба да се 
извести); во рубриката 6 „Време на траење на забрана-
та (од-до)“ се запишува денот, месецот и годината од 
кога започува и денот месецот и годината кога завршу-
ва забраната за влез во Република Македонија и денот, 
месецот и годината на воведување во евиденциите и во 
рубриката 7 „Забелешка“ се запишуваат другите пода-
тоци во врска со лицето на кое му е забранет влез во Ре-
публика Македонија, податоците во врска со забраната 
и времето на траење на истата, кои не можат да се запи-
шат во другите рубрики на образецот.

Член 51
(1) Во евиденцијата за извршени самоубиства, сод-

ржани се податоците од ставовите (5) и (6) на овој 
член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 45 и содржи вкупно десет ру-
брики, од кои рубриките 3, 4 и 5 формираат посебен 
дел „ Податоци за лице“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Станично подрачје   каде  е  извршено само-
убиството“ се запишува станичното подрачје  каде е  из-

вршено самоубиството; во рубриката 3 „Презиме и 
име, датум и место на раѓање, единствен матичен број 
и пол“ се запишуваат податоци за лицето кое извршило 
самоубиство (името и презимето, единствениот мати-
чен број, датумот и местото на раѓање и полот); во ру-
бриката 4 „Име на татко, име на мајка, адреса на живеа-
лиште или престојувалиште“ се запишуваат податоци-
те за  родителите на лицето кое извршило самоубиство 
(името на таткото, името на мајката, адресата на живеа-
лиштето или престојувалиштето) и во рубриката 5 „На-
ционална припадност, државјанство, образование, зани-
мање“ се запишуваат податоците за националната при-
падност, државјанството, образованието и занимањето 
на лицето кое извршило самоубиство, а доколку самоу-
биство е извршено од страна на вработен во Министер-
ството за внатрешни работи се запишуваат и податоци-
те за работното место и организациската единица на 
Министерството за внатрешни работи, каде работел ра-
ботникот во време на извршувањето на самоубиството. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 6 „Време и место на извршување на самоубис-
твото„ се запишуваат податоците за времето и местото 
на извршување на самоубиството; во рубриката 7 „На-
чин на извршување“ се запишуваат податоците за  начи-
нот на кој е извршено самоубиството: со бесење, со  
употреба на огнено оружје, давење во вода, труење со 
медикаменти,  со скокање од височина, фрлање под воз 
и друго; во рубриката 8 „Причина за самоубиството“ се 
запишуваат причините за извршување на самоубиство-
то (нервно растројство, здравствени проблеми, семејна 
караница, проблеми во  образованието, несредени љу-
бовни односи и друго); во рубриката 9 „Број на посе-
бен извештај до основно јавно обвинителство“ се запи-
шува бројот на посебниот извештај до основното јавно 
обвинителство и во рубриката 10 „Забелешка: (Да се на-
веде доколку самоубиството останало во обид)“ се запи-
шува дали самоубиството останало во обид.

Член 52
(1) Во евиденцијата за несреќни случаи и несреќни 

случаи при работа, содржани се податоците од ставови-
те (5) и (6) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри (А4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 46 и содржи вкупно девет ру-
брики, од кои рубриките 3, 4 и 5 формираат посебен 
дел „Податоци за лице“.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Станично подрачје каде е регистриран нес-
реќниот случај“ се запишува станичното  подрачје  ка-
де е регистриран  несреќниот случај; во рубриката 3 
„Презиме и име, датум и место на раѓање, единствен 
матичен број и пол“ се запишуваат податоците за нас-
траданото лице (Името и презимето, единствениот ма-
тичен број, датумот и местото на раѓање, полот); во ру-
бриката 4 „Име на татко, име на мајка, адреса на живеа-
лиште или престојувалиште“ се запишуваат податоци-
те за родителите на настраданото лице (името на тат-
кото, името на мајката, адресата на живеалиштето или 
престојувалиштето) и во рубриката 5 „Национална при-
падност, државјанство, образование, занимање“ се запи-
шуваат податоците за националната припадност, држав-
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јанството, образованието и занимањето на настрадано-
то лице, а доколку учесник во несреќниот случај е вра-
ботен во Министерството за внатрешни работи се запи-
шуваат и податоците за работното место и организацис-
ката единица на Министерството за внатрешни работи, 
каде работел работникот во време на несреќниот слу-
чај. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 6 „Време и место на случување“ се запишуваат по-
датоците за времето и местото на несреќниот случај; во 
рубриката 7 „Околности под кои се случил несреќниот 
случај“ се запишуваат околностите кои довеле до наста-
нување на несреќниот случај (елементарни и времен-
ски непогоди) и несреќниот случај при работа (поради 
непридржување кон заштитните мерки, нестручност на 
лицето, дотраеност на машините за работа, невнимание 
и останати околности); во рубриката 8 „Број на посебен 
извештај до основно јавно обвинителство“ се запишува 
бројот на посебниот извештај до основното јавно обви-
нителство и во рубриката 9 „Забелешка: (Се наведува 
дали се работи за несреќен случај или несреќен случај 
при работа)“ се запишува дали се работи за несреќен 
случај или несреќен случај при работа.

Член 53
(1) Во евиденцијата на лица на кои им е извршена 

проверка на идентитетот, содржани се податоците од 
ставот (5) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 47 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „ Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум на уписот“ се запишува денот, месецот и 
годината кога е извршен уписот; во рубриката 3 „Да-
тум, час и место (улица и број, населено место и друго) 
на проверка на идентитет“ се запишува денот, месецот, 
годината, часот и местото (улица, населено место, мес-
то викано и друго) каде што е извршена проверката на 
идентитетот; во рубриката 4 „ Презиме и име на лицето 
над кое е извршена проверка на идентитет“ се запишу-
ва презимето, името на лицето над кое е извршена про-
верка на идентитетот; во рубриката 5 „Датум и место 
на раѓање, единствен матичен број и адреса на живеа-
лиште или престојувалиште на лицето над кое  е из-
вршена проверка на идентитет“ се запишува денот, ме-
сецот, годината и местото на раѓање, единствениот ма-
тичен број, адресата на живеалиште или престојува-
лиште, државата на лицето на кое му е извршена про-
верка на идентитетот; во рубриката 6 „Законски основ 
и причини за проверка  на идентитет“ се запишува за-
конскиот основ и причините за проверка на идентите-
тот (предизвикува сомневање дека е сторител на кри-
вично дело или прекршок или дека има намера да сто-
ри такви дела или одговара на описот на лице по кое се 
трага; приведување, лишување од слобода и друго); во 
рубриката 7 „ Презиме и име и организациска единица 
на полицискиот службеник кој  извршил проверка на 
идентитет “ се запишува презимето и името на полицис-
киот службеник кој извршил проверка на идентитетот 
и назив на организациската единица во која е вработен 

полицискиот службеник кој извршил проверка на иден-
титетот; во рубриката 8 „Начин на кој е извршена про-
верка на идентитет“ се запишува начинот на кој е из-
вршена проверката на идентитетот (преку увид во лич-
на карта со број, датум и орган на издавање, патна ис-
права со број, датум и орган на издавање,  возачка доз-
вола со број, датум и орган на издавање  или друга јав-
на исправа со фотографија со број, датум и орган на из-
давање или на друг начин) и во рубриката 9 „Забе-
лешка“ се запишуваат други податоци во врска со лице-
то на кое му е извршена проверка на идентитетот , на-
чинот на проверка на идентитет и преземените мерки, 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на об-
разецот.

Член 54
Евиденцијата за дактилоскопирани, фотографирани 

лица и лица за кои е направена ДНК анализа може да 
се води како:

- евиденција за дактилоскопирани, фотографирани 
лица и лица за кои е направена ДНК анализа;

- евиденција за фото и видео записи од увиди и дру-
ги настани и

- евиденција за изработени вештачења и други ана-
лизи. 

Член 55
(1) Во евиденцијата за дактилоскопирани, фотогра-

фирани лица и лица за кои е направена ДНК анализа, 
содржани се податоците од ставот (7) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 48 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број 
–Кримрегистрационен број“ се запишува реден број на 
уписот/ кримрегистрационен број; во рубрика 2 „Да-
тум“ се запишува ден, месец и година на уписот; во ру-
брика 3 „Презиме, татково име, име, прекар, датум и 
место на раѓање, адреса живеење/престој), единствен 
матичен број, броја на документ за лична идентифика-
ција (лична карта, патна исправа)“ се запишува лични 
податоци за лицето кое е предмет на дактилоскопи-
рање, фотографирање и ДНК анализа и тоа: презиме, 
татково име, име, датум и место на раѓање, адреса на 
живеење/престојување, прекар, единствен матичен 
број, број на документот за лична идентификација (лич-
на карта, патна исправа); во рубрика 4 „Презиме, име, 
адреса на родител/старател на малолетно лице (доку-
мент за лична идентификација и своерачен потпис)“ се 
запишува  презиме и име, адреса и документ за лична 
идентификација на родител/ старател на малолетно ли-
це кое е предмет на дактилоскопирање, фотографирање 
и ДНК анализа; во рубрика 5 „Законски основ/при-
чина“ се запишува законски основ и причина за дакти-
лоскопирање, фотографирање и ДНК анализа; во рубри-
ка 6 „По чие барање“ се запишува по чие барање се 
врши дактилоскопирање, фотографирање и ДНК анали-
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за – Организациона единица и презиме и име на поли-
циски службеник; во рубрика 7 „Статус –осомничен, - 
сторител, - оштетен/жртва“ се запишува статус на лице-
то кое е предмет на дактилоскопирање, фотографирање 
и ДНК анализа осомничен/сторител, оштетен/жртва; во 
рубрика 8 „Земено : ОПЛ, Фото, ДНК“ се запишува кој 
материјал е земен: отпечатоци, фотографии и матери-
јал за ДНК анализа и во рубрика 9 „Забелешка“ се запи-
шува забелешка во која влегуваат други податоци за 
дактилоскопирање, фотографирање и ДНК анализа, ка-
ко и име и презиме на полицискиот службеник кој е за-
должен за постапување.

Член 56
(1) Во евиденцијата за фото и видео записи од уви-

ди и други настани содржани се податоците од ставот 
(5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 49 и содржи вкупно 13 ру-
брики, од кои рубриките 8, 9 и 10 формираат посебен 
дел „Изготвено“, рубриките 11 и 12 формираат посебен 
дел „Администрација“.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум“ се запишува денот, месецот и годината на 
уписот; во рубриката 3 „Кривично дело“ се запишува 
кривичното дело или друг настан за кои е вршен фото 
и видео запис; во рубриката 4 „Место на настан“ се за-
пишува адресата на местото на настанот; во рубриката 
5 „Кој бил“ се запишува името и презимето на полицис-
киот службеник кој е задолжен за постапување; во ру-
бриката 6 „Што е работено“ се запишува краткиот опис 
на постапката; во рубриката 7 „По чие барање“ се запи-
шува по чие барање се врши фото и видео записот, ор-
ганизационата единица и името и презимето на поли-
цискиот службеник; во рубриката 8 „Фото“ се запишу-
ва дали од извршениот фото и видео запис се изготвени 
фотографии; во рубриката 9 „Албум“ се запишува дали 
од извршениот фото и видео запис е изготвен албум на 
фотографии; во рубриката 10 „ЦД“ се запишува дали 
од извршениот фото и видео запис е изготвен носач на 
електронски запис - ЦД; во рубриката 11 „Примено“ се 
запишува датумот кога е изготвен материјалот и даден 
во логисистика; во рубриката 12 „Писарница“ се запи-
шува датумот кога е предаден актот во писарницата и 
под кој број и во рубриката 13 „Забелешка“ се запишу-
ва забелешката во која влегуваат други покарактерис-
тични податоци за извршениот фото и видео запис.  

Член 57
(1) Во евиденцијата за изработени вештачења и дру-

ги анализи содржани се податоците од ставот (5) на 
овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А 4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 50 и содржи вкупно девет ру-
брики, од кои рубриките 8 и 9 формираат посебен дел 
„Број на предмет и датум“.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Вид на увид“ се запишува видот на увидот за кој 
е извршено вештачење или друга анализа; во рубриката 
3 „Оштетен“ се запишуваат презимето и името, татково-
то име, датумот на раѓање, живеалиштето, единствен 
матичен број и бројот на личниот документ на оштете-
ниот (физичкото лице, односно сопственикот или одго-
ворното лице во правното лице); во рубриката 4 „Што 
се доставува за вештачење“ се запишува доставениот 
предметен материјал; во рубриката 5 „Кој доставил“ се 
запишува презимето и името на екипата за увид или 
презимето и името на полицискиот службеник кој го 
доставил предметниот материјал; во рубриката 6 „Ре-
зултат од вештачењето“ се запишува резултатот од веш-
тачењето и другите анализи; во рубриката 7 „Кој го зе-
мал вештачењето“ се запишува организационата едини-
ца и презимето и името на полицискиот службеник кој 
го подигнал вештачењето; во рубриката 8 „Доставен“ 
се запишува бројот и датумот на акт со кој е доставен 
предметот на вештачење; во рубриката 9 „Изработен“ 
се запишува бројот и датумот на актот со кој е примено 
вештачењето и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишу-
ва забелешката во која влегуваат другите карактерис-
тични податоци за извршеното вештачење и другите 
анализи.  

 
Член 58

Евиденцијата за криминалистички истражувања, 
криминалистички контроли, криминалистички обработ-
ки и акции може да се води како:

- евиденција за криминалистички истражувања;
- евиденција за криминалистички контроли;
- евиденција за криминалистички обработки и
- евиденција за криминалистички акции.

Член 59
 (1) Во евиденцијата за криминалистички истражу-

вања содржани се податоците од ставот (5) на овој 
член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираното истражување во ка-
лендарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга  од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А4  
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 51 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува Редниот број на криминалистичкото 
истражување;  во рубриката 2 „Дата на воспоставу-
вање“ се запишува денот, месецот и годината кога е за-
ведено криминалистичкото истражување во деловодна-
та книга; во рубрика 3 „ Име/ псевдоним на истражува-
њето“ се запишува името односно  псевдоним на кри-
миналистичкото истражување; во рубрика 4 „Предмет 
на истражувањето, вид на криминален проблем“ се зпи-
шува за кој криминален проблем/појава треба да се со-
бираат податоци и информации; во рубрика 5 „Ниво, 
подрачје“ се запишува национално ниво - на  територи-
ја на Република Македонија,  Регионално  ниво - на  
подрачје на повеќе Сектори за внатрешни работи, ло-
кално ниво - на подрачје на еден Сектор за внатрешни 
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работи или една Полициска станица;  во рубрика 6 „Ор-
ганизациона единица “ се запишува организационата 
единица носител на активноста која   го предлага вос-
поставувањето на криминалистичкото истражување; во 
рубрика 7 „Вклучени организациони единици“ се запи-
шувааат организационите единици кои согласно План 
ќе бидат задолжени за собирање на информации и по-
стапување; во рубрика 8 „Временска рамка“ се запишу-
ва планираното времетраење на криминалистичкото ис-
тражување; во рубрика 9 „Поврзани криминалистички 
контроли,  обработки и акции“ се запишува воспоставе-
ните криминалстички контроли, криминалистички об-
работки и акции кои ќе произлезат од истражувањето 
на криминлниот  проблем/појава и во рубрика 10 „Забе-
лешка “се запишуваат други податоци кои се сметаат 
за важни а кои не можат да се запишат во другите ру-
брики на образецот.  

Член 60
(1) Во евиденцијата за криминалистички контроли 

содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираната контрола во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 420 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 52 и содржи вкупно 11 ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Име/псевдоним на криминална група“ се запишу-
ва името, односно псевдонимот на криминалната група 
кое ќе се користи во понатамошното работење; во ру-
бриката 3 „Ознака (број на криминалната група)“ се за-
пишува идентификациониот број на криминалната гру-
па  кој содржи  елементи – знак за нивото на делување 
на криминалната група  (Л – локално, Р – регионално, 
Н – национално ниво); знак за организационата едини-
ца која ја дефинирала криминалната група или подрач-
ја на кои се одвива примарната активност на криминал-
ната група; знак за реден број  на криминалната група 
која е дефинирана на одреден простор ; знак за година-
та во која криминалната група е дефинирана; знак за 
степенот на организираност  ( – висок ,  -  среден,  -  ни-
зок,  - неутврден); во рубриката 4 „Област на крими-
нал, кривично дело“ се запишува област на криминал 
(недозволена трговија со дрога, недозволена трговија 
со оружје, криумчарење мигранти, трговија со луѓе, 
имотен криминал, насилен криминал, компјутерски 
криминал и друго) во која се вклучени лицата над кои е 
воспоставена криминалистичката контрола, назив на 
кривичното дело, законска квалификација на крививич-
но дело  (член  од кривичен законик   на Република Ма-
кедонија) за кое-и постои основано сомнение дека лица-
та над кои е воспоставена криминалистичката контрола 
ги извршуваат; во рубриката 5 „Презиме и име, 
единствен матичен број на лица над кои се воспоставу-
ва криминалистичката контрола“, се запишуваат пода-
тоци кои се однесуваат на лицата од  идентификувна 
криминална група  над кои е воспоставена криминалис-
тичката контрола (Презиме и име, име на татко, име на 
мајка, алијас/прекар, пол, единствен матичен број, да-
тум на раѓање, место на раѓање, националност, претход-
но име и презиме, моминско презиме,  општина на ра-
ѓање,  државјанство,  државјанство од друга држава , 
место на живеење, општина на живеење, адреса на жи-
веење, адреса каде престојува лицето, школска подго-

товка, брачна состојба, физички опис (белези, тетоважи 
и друго), особени знаци, крвна група, ДНК, криминал-
на историја, поседување на оружје, број на исправа  за 
идентификација – лична карта, патна исправа,  фотогра-
фија, сопственост на возила, возила кои ги управува, 
правни лица  (сопственик, управител, содружник), пода-
тоци за вработеност, занимање, специјалност, податоци 
за користени телефонски броеви и телефонски апа-
рати/идентификационен број на телефонски апарат, ло-
кации поврзани со телефонска комуникација, електрон-
ска адреса (сопственици и корисници на интернет ко-
некција), податоци за корисници на интернет сервиси, 
трансакции на парични средства, имот кој го поседува, 
улога во кривично правниот настан, криминална пов-
рзаност со други лица, улога во групата и други подато-
ци и информации кои го поврзуваат лицето со кривич-
ното дело за  кое се осомничува); во рубриката 6 „Дата 
на воспоставување“ се запишуваат ден, месец и година  
кога е заведен Предлогот за воспоставување на Крими-
налистичката контрола  во деловодната книга; во рубри-
ката 7 „Организациона единица“ се запишува ограниза-
ционата единица во која е вработен полицискиот служ-
беник кој го предлага воспоставувањето на криминалис-
тичката контрола; во рубриката 8 „Задолжен полицис-
ки службеник“ се запишува презимето и името на поли-
цискиот службеник кој го предлага воспоставувањето 
на криминалистичката контрола; во рубриката 9 „Презе-
мени мерки“ се запишуваат податоци за  преземени 
мерки кои произлегуваат од полициски извиди, опера-
тивни проверки, извршени претреси, извршени прегле-
ди на лица  и превозни средства, одземени количини на 
дрога, оружје,  цигари и други предмети, лишување од 
слобода на   лица,   легитимирање,   приведување,  зад-
ржување, проверка на живеалиште, проверки од преми-
нување на државната граница и други мерки кои произ-
легуваат од полициските овластувања, како и добиени 
сознанија од различни извори (граѓани, прикриени из-
вори, други служби за спроведување на законот и 
државни институци, странски полициски служби, меди-
уми и слично), службени поднесоци,  кривични прија-
ви и посебни извештаи во врска со членови од крими-
налната група; во рубриката 10 „Дата на затварање“ се 
запишува денот, месецот и годината  кога е е заведен 
Предлогот за затварање на Криминалистичката контро-
ла  во деловодната книга и во рубриката 11 „Забе-
лешка“ се запишуваат други податоци кои се сметаат 
за важни, а кои не можат да се запишат во другите ру-
брики на образецот.

Член 61
(1) Во евиденцијата за криминалистички обработки 

содржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираната обработка во кален-
дарската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 297 милиметри на 420  милиметри  (А 3  
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 53  и содржи вкупно 12 ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следните податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Име/псевдоним на криминалистичка обработка“ 
се запишува името, односно псевдонимот на кримина-
листичката обработка кое ќе се користи во понатамош-
ното работење; во рубриката 3 „Презиме и име на 
лице/а, единствен матичен број опфатени во кримина-
листичката обработка или непознато лице/а“ се запишу-
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ваат податоци кои се однесуваат на лицата над кои е 
воспоставена криминалистичката обработка (презиме, 
име, име на татко, име на мајка, алијас/прекар, пол, 
единствен матичен број, ден, месец и година на раѓање, 
место на раѓање, националност, претходно презиме и 
име, моминско презиме,  општина на раѓање, државјан-
ство, државјанство од друга држава, место на живеење, 
општина на живеење, адреса на живеење, адреса каде 
престојува лицето, школска подготовка, брачна сос-
тојба, физички опис (белези, тетоважи и друго), особе-
ни знаци, крвна група,  ДНК, криминална историја, по-
седување на оружје, број на  исправа за  лична иденти-
фикација – лична карта, патна исправа, фотографија, 
сопственост на возила, возила кои ги управува, правни 
лица (сопственик, управител, содружник), податоци за 
вработеност, занимање, специјалност, податоци за ко-
ристени телефонски броеви и телефонски апарати/иден-
тификационен број на телефонски апарат,  локации пов-
рзани со телефонска комуникација, електронска адреса 
(сопственици и корисници на интернет конекција), по-
датоци за корисници на интернет сервиси, трансакции 
на парични средства, имот кој го поседува, улога во 
кривично правниот настан, криминална поврзаност со 
други лица, припадник на криминална група, улога во 
групата и други податоци и информации кои го поврзу-
ваат лицето со кривичното дело за кое се осомничува); 
во рубриката 4 „Број на предмет, досие“ се запишува 
бројот на предметот/досие  кој му се доделува на лице-
то над кое се воспоставува криминалистичката обра-
ботка; во рубриката 5 „Област на криминал, кривично 
дело“ се запишува област на криминал (недозволена тр-
говија со дрога, недоаволена трговија со оружје, криум-
чарење мигранти, трговија со луѓе, имотен криминал, 
насилен криминал, компјутерски криминал и друго) во 
која се вклучени лицата над кои е воспоставена крими-
налистичката обработка, назив на кривичното дело, за-
конска квалификација на крививично дело  (член  од 
кривичен законик  на Република Македонија) за кое-и 
постои основано сомнение дека лицата над кои е вос-
поставена криминалистичката обработка ги извршува-
ат или конкретен кривично правен настан  од потежок 
вид  извршен од непознат/ти  сторители за кои треба да 
се преземат полициски извиди или истражни дејствија 
за негово расветлување: време-датум, ден во неделата, 
час, место/локација, објект на напад, начин на извршу-
вање, употребени сретства, предмет на кривичното 
дело, оштетено лице, жртва, пронајдени траги, пред-
мети, како и други податоци поврзани со кривичното 
дело кои произлегуваат од извршениот увид, извршени 
вештачења и друго; во рубриката 6 „Име/псевдоним, ор-
ганизациона единица, дата на претходно воспоставена 
криминалистичка контрола над криминалната група“ 
се запишува името/псевдонимот на криминалистичката 
контрола над  криминалната група (доколку претходно 
била воспоставена), организационата единица која ја 
воспоставила и ден, месец и година  на воспоставување-
то на криминалистичката контрола; во рубриката 7 „Да-
та на воспоставување на криминалистичка обработка“ 
се запишува денот, месецот и годината кога е заведен 
предлогот за воспоставување на криминалистичката об-
работка во деловодната книга; во рубриката 8 „Органи-
зациона единица“ се запишува огранизационата едини-
ца во која е вработен полицискиот службеник кој го 
предлага воспоставувањето на криминалистичката об-
работка; во рубриката 9 „Полициски службеник“ се за-
пишува презимето и името на полицискиот службеник 
кој го предлага воспоставувањето на криминалистичка-
та обработка; во рубриката 10 „Преземени мерки“ се за-
пишуваат податоци за  преземени мерки кои произлегу-
ваат од полициски извиди, оперативни проверки, из-
вршени претреси, извршени прегледи на лица и превоз-
ни средства, количина на одземена дрога, оружје, цига-

ри и други предмети, лишување од слобода на лица, ле-
гитимирање, приведување, задржување, проверка на 
живеалиште, извршени разговори со осомничени лица, 
сведоци, очевидци, жртви и други лица, применети по-
себни истражни мерки, проверки од  преминување на 
државната граница и други мерки кои произлегуваат од 
полициските овластувања како и добиени сознанија од 
различни извори (граѓани, прикриени извори, други 
служби за спроведување на законот и државни инсти-
туци, странски полициски служби, медиуми и слично), 
службени поднесоци, кривични пријави и посебни из-
вештаи; во рубриката 11 „Дата на затворање“ се запи-
шува денот, месецот и годината кога е заведен предло-
гот за затворање на криминалистичката обработка во 
деловодната книга и во рубриката 12 „Забелешка“ се за-
пишуваат други податоци кои се сметаат за важни, а 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на об-
разецот.

Член 62
(1) Во евиденцијата за криминалистички акции сод-

ржани се податоците од ставот (5) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираната акција во календар-
ската година. 

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се  210 милиметри на 297 милиметри  (А 4  
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 54 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот 4 на овој член, се запишу-
ваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се 
запишува редниот број на криминалистичката акција; 
во рубриката 2 „Дата на воспоставување“ се запишува 
денот, месецот и годината кога е заведен предлогот за 
воспоставување на криминалистичката акција во дело-
водната книга; во рубриката 3 „Име/псевдоним на ак-
ција“ се запишува името, односно псевдонимот на кри-
миналистичката акција; во рубриката 4 „Причини за за-
ведување“ се запишуваат причините за заведување (зна-
чаен безбедносен настан од повисок ризик, спортски, 
културни и други манифестации и собири од поголем 
обем, изборен процес, согледување на одредена крими-
нална појава по линија на криминалитет како безбед-
носна закана на локално, регионално и национално 
ниво); во рубриката 5 „Ниво, подрачје“се запишува ни-
вото на кое се спроведува криминалистичката акција, 
односно национално ниво кога криминалистичката ак-
ција се спроведува на ниво на територијата на Републи-
ка Македонија, регионално ниво кога криминалистичка-
та акција се спроведува на ниво на подрачјето на пове-
ќе Сектори за внатрешни работи или локално ниво кога 
криминалистичката акција се спроведува на ниво на 
подрачјето на еден сектор за внатрешни  работи или ед-
на полициска станица; во рубриката 6 „Организациона 
единица“ се запишува организационата единица која го 
предлага воспоставувањето на криминалистичката ак-
ција; во рубриката 7 „Преземени мерки“ се запишува 
деловодниот број на изготвениот план за постапување 
со конкретни оперативно тактички  мерки и други ак-
тивности; во рубриката 8 „Дата на затварање“ се запи-
шува датумот кога е заведен предлогот за затварање на 
криминалистичката акција и во рубриката 9 „Забе-
лешка“ се запишуваат другите податоци кои се сметаат 
за важни, а кои не можат да се запишат во другите ру-
брики на образецот.

Член 63
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Евиденцијата за дневни настани во врска со врше-
њето на полициските работи и извршени увиди може 
да се води како:

- евиденција за дневни настани вo врска со вршење-
то на полициските работи и

- евиденција за извршени увиди.

Член 64
(1) Во евиденцијата за дневни настани во врска со 

вршење на полициските работи содржани се податоци-
те од ставот (5) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 55 и содржи вкупно седум ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број/Евиденциски  број“ се запишува редниот број на 
уписот и евиденцискиот број  на примената пријава; во 
рубриката 2 „Датум и час кога е пријавено –дознаено 
за настанот “ се запишува денот, месецот, годината и 
часот кога настанот е пријавен, односно кога е дознае-
но за настанот; во рубриката 3 „ Презиме и име, 
единствен матичен број, адреса на живеалиште или 
престојувалиште на  пријавителот ако е физичко лице, 
односно назив и седиште на правно лице ако пријави-
тел е правно лице“ се запишува презимето и името, де-
нот, месецот, годината и местото на раѓање, единстве-
ниот матичен број на лицето, адресата на живеалиште-
то или престојувалиштето на лицето ако пријавителот е 
физичко лице, односно називот и седиштето, единствен 
матичен број на субјектот и шифрата на дејноста на 
правното лице ако пријавителот е правно лице; во ру-
бриката 4 „Пријавен  настан  или  полициско овластува-
ње и краток  опис  на  пријавени - дознаени настани  
или  применето полициско  овластување“ се запишува 
краток опис на пријавените или дознаените настани 
(кривични дела, прекршоци, примена на полициски ов-
ластувања, обраќање на граѓаните по прашања од над-
лежност на Министерството за внатрешни работи, заг-
розување на луѓето или имотот и сите останати наста-
ни од значење за Министерството за внатрешни ра-
боти); во рубриката 5 „Преземени мерки“ се запишува-
ат преземените мерки од надлежната организациска 
единица на Министерството за внатрешни работи (из-
вршен увид на местото на настанот, изготвен записник 
за примена пријава од граѓани, испратена интервенција 
од страна на полициски службеник и друго); во рубри-
ката 6 „Изготвени поднесоци со евиденциски  број“ се 
запишуваат  евиденциските броеви на изготвените под-
несоци (службени белешки, записник за извршен увид, 
поднесена кривична пријава, односно барање за поведу-
вање прекршочна постапка и друго) и во рубриката 7 
„Забелешка“ се запишуваат другите преземени мерки, 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на об-
разецот.

Член 65
(1) Во евиденцијата за извршени увиди содржани се 

податоците од ставовите (5) и (6) на овој член. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-

кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А 3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 56  и содржи вкупно 38 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број на увидот“ се запишува редниот број на 
уписот; во рубриката 2 „Датум на вршење на увидот“ 
се запишува денот, месецот, годината и часот кога е 
вршен увидот; во рубриката 3 „Кривично дело“ се запи-
шува за кој кривично правен настан е вршен увидот; во 
рубриката 4 „Каде е извршен увидот“ се запишува мес-
тото каде е вршен увидот (куќа, стан, патничко мотор-
но возило, продавница и др.), адреса и податоци од ош-
тетениот: презиме и име, татковото име, датумот на ра-
ѓање, живеалиштето, единствен матичен број и бројот 
на личниот документ на оштетениот (физичкото лице, 
односно сопственикот или одговорното лице во правно-
то лице); во рубриката 5 „ Увидна екипа (состав)“ се за-
пишува презимето и името на членовите на увидната 
екипа; во рубриките 6,7,8 и 9   „Присутни на увидот“ се 
запишува кој освен увидната екипа присуствувал на 
увидот (јавен обвинител, вешто лице, полициски служ-
беник и други); во рубриките 10, 11, 12, 13 и 14 „По-
следици“ се запишуваат последиците кои настанале од 
извршениот кривично правен настан за кој се врши уви-
дот (смрт, телесна повреда, повреда, материјална штета 
и останато); во рубриките 15 и 16 „Дополнително обез-
бедено“ се запишуваат дополнително обезбедените 
предмети и материјали (провизорни отпечатоци, мате-
ријали и предмети) и во рубрика 17 „Издадени пот-
врди“ се запишуваат издадените потврди по барање на 
оштетените за остварување на права.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ките 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 „Пронајдени 
траги“ се запишува какви траги се пронајдени при 
вршење на увидот, папиларни линии, крв и излаче-
вини, брави и катанци, проектили и чаури, стапала, ко-
са и влакна, бои и лакови, наркотици и отрови, пожари 
и експлозии и останато; во рубриките 28, 29, 30, 31, 32, 
33 и 34 „Изготвени списи“ се запишува какви списи се 
изработени од страна на увидната екипа во врска со из-
вршениот увид, кривична пријава,  записник, посебен 
извештај, службена белешка, албум, скица и останати 
акти; во рубрика 35 „Датум на изготвување на предме-
тот“ се запишува денот, месецот и годината кога е ком-
плетно завршен предметот од извршениот увид; во ру-
бриката 36 „Примено во логистика“ се запишува денот, 
месецот и годината кога предметот е примен во логис-
тика и во рубриката 37 „Деловоден број на увидот“ се 
запишува деловодниот број на увидот и во рубрика 38 
„Забелешка“ се запишуваат други карактеристични по-
датоци за извршениот увид. 

Член 66
Евиденцијата за сообраќајни незгоди може да се во-

ди како:
- евиденција за случени сообраќајни незгоди и
- евиденција за издадени потврди за оштетено вози-

ло со странски регистарски таблички.
Член 67

(1) Во евиденцијата за случени сообраќајни нез-
годи, содржани се податоците од ставовите (5) и (6) на 
овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
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големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 57 и содржи вкупно 14 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Датум кога е извршен увидот“ се запишува 
денот, месецот и годината кога е извршен увидот; во ру-
бриката 3 „Место на сообраќајната незгода“ се запишу-
ва местото каде се случила сообраќајната незгода; во 
рубриката 4 „Презиме и име и организациска единица 
на полициските службеници кои го вршат увидот“ се за-
пишува презимето и името и називот на организациска-
та единица на полициските службеници кои го вршеле 
увидот; во рубиката 5 „Презиме и име, единствен мати-
чен број, датум  и место на раѓање, адреса на живеа-
лиште или престојувалиште на учесниците во сообра-
кајната несреќа“ се запишува презимето и името, 
единствениот матичен број, денот, месецот и годината 
на раѓање, адресата на живеалиштето или престојува-
лиштето за физичко лице и називот и седиштето за 
правно лице; во рубриката 6 „Настанати последици од 
сообраќајната незгода“ се запишуваат последиците кои 
настанале од сообраќајната незгода и во рубриката 7 
„Вид, марка и регистарски број на возило (товарно мо-
торно возило, патничко моторно возило, автобуси, мо-
торцикли, велосипед со мотор, велосипеди, запрежни и 
добиток)“ се запишува видот, марката и регистарскиот 
број на возилото (товарно моторно возило, патничко 
моторно возило, автобуси, моторцикли, велосипеди со 
помош на мотор, велосипеди, запрежни и добиток).

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 8 „Категорија на учесниците во сообраќајни незго-
ди (професионалци, аматери и лица без возачка доз-
вола)“ се запишува категоријата на учесниците во сооб-
раќајната незгода (возачи професионалци, аматери и ли-
ца без возачка дозвола); во рубриката 9 „Сторител (поз-
нат, непознат)“ се запишува дали сторителот е познат 
или непознат; во рубриката 10 „Присутни при вршење 
на увидот (обвинител, вешто лице и друго)“ се запишу-
ваат присутните при вршењето на увидот (јавниот обви-
нител, вештите лица и други); во рубриката 11 „Изгот-
вени списи, (записник, кривична пријава, посебен из-
вештај, барање, службена белешка, алкотест, албум, 
скица, крв и урина и наркотест)“ се запишуваат изготве-
ните списи (записник, кривична пријава, посебен из-
вештај, барање, службена белешка, алкотест, албум, 
скица, крв, урина и друго); во рубриката 12 „Државјан-
ство на учесниците во сообраќајната  незгода“ се запи-
шува државјанството на учесниците во сообраќајната 
незгода; во рубриката 13 „Предадено“ се запишува де-
нот, месецот и годината на предавање и во рубриката 
14 „Примено и потпис“ се запишува потписот на прима-
телот.

Член 68
(1) Во евиденцијата за издадени потврди за оштете-

но возило со странски регистарски таблици, содржани 
се податоците од ставовите (5) и (6) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-

кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 58 и содржи вкупно 12 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Ден, месец, година и час на издавање на пот-
врдата“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
кога е издадена потврдата; во рубриката 3 „Презиме и 
име, адреса на живеалиште или престојувалиште, 
државјанство и број на патната исправа на учесникот 
во незгода на кој му се издава потврдата“ се запишува 
презимето и името, денот, месецот и годината на ра-
ѓање, адресата на живеалиштето или престојувалиш-
тето, бројот на патната исправа на учесникот во сообра-
ќајната незгода на кој му е издадена потврдата; во ру-
бриката 4 „Вид, марка и регистарски број на возилото“ 
се запишува видот, марката и регистарскиот број на во-
зилото; во рубриката 5 „Датум на сообраќајната нез-
года“ се запишува денот, месецот и годината кога се 
случила сообраќајната незгода и во рубриката 6 „Мес-
то на сообракајната незгода“ се запишува местото каде 
се случила сообраќајната незгода.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 7 „Опис на оштетувањето на возилото“ се запишу-
ва описот на оштетување на возилото; во рубриката 8 
„Презиме и име, адреса на живеалиште или престојува-
лиште, државјанство и број на патна исправа на други-
от учесник во сообраќајна незгода“ се запишува прези-
мето и името, денот, месецот и годината на раѓање, ад-
ресата на живеалиштето или престојувалиштето, бројот 
на патната исправа на другиот учесник во сообраќајна-
та незгода; во рубриката 9 „Возилото е осигурано во 
друштвото за осигурување“ се запишува називот на 
друштвото за осигурување каде е осигурано возилото; 
во рубриката 10 „Назив на организациска единица која 
ја издава потврдата“ се запишува називот на организа-
циската единица која ја издава потврдата; во рубриката 
11 „Презиме и име на полицискиот службеник кој ја из-
дал потврдата“ се запишува презимето и името на поли-
цискиот службеник што ја издал потврдата и во рубри-
ката 12 „Забелешка“ се запишуваат други податоци кои 
се важни, а кои не можат да се запишат во другите ру-
брики на образецот.

Член 69
(1) Во евиденцијата за употреба на средства за при-

силба, содржани се податоците од ставот (5) на овој 
член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 59 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
Број/Дневни настани број“ се запишува  редниот број 
на уписот и редниот број од Евиденцијата за дневните 
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настани во врска со вршењето на полициските работи 
каде што е евидентирана употребата на средството за 
присилба; во рубриката 2 „Датум,  час  и  место на  
употреба  на средство  за присилба“ се запишува денот, 
месецот, годината, часот и местото (улица, населено 
место, место викано, спортски објект и друго) каде што 
е употребено средството за присилба; во рубриката 3 
„Употребено средство за присилба“ се запишува видот 
на употребеното средство за присилба (физичка сила, 
полициска палка, средства за врзување на лица, огнено 
оружје и друго); во рубриката 4 „Презиме и име, 
единствен матичен број и адреса на живеалиште или 
престојувалиште на лицето врз кое  е употребено сред-
ството за присилба“ се запишува презимето и името, де-
нот, месецот, годината и местото на раѓање, единстве-
ниот матичен број и адреса на живеалиште или престо-
јувалиште на лицето врз кое е употребено средството 
за присилба; во рубриката 5 „Настанати последици 
(да/не), вид на последици“ се запишуваат настанатите 
последици и видот на последиците (телесна повреда, 
тешка телесна повреда и друго); во рубриката 6 „ Пре-
зиме и име и организациска  единица на полицискиот 
службеник  кој употребил  средство за присилба“ се за-
пишува презимето и името на полицискиот/те службе-
ник/ци кој/кои го употребил/е средството за присилба и  
организациската/те единица/и во која е вработен поли-
цискиот службеник кој го употребил средството за при-
силба; во рубриката 7 „Изготвени поднесоци со еви-
денциски број“ се запишува евиденцискиот број на си-
те изготвени службени поднесоци (извештај за употре-
ба на средства за присилба, службена белешка и 
друго); во рубриката 8 „Оценка за оправданост на упот-
ребените  средства за присилба“ се запишува оценката 
за основаноста, оправданоста и правилноста на употре-
бата на средството за присилба  со евиденцискиот број 
и денот, месецот и годината на изготвувањето (основа-
на или неоснована); во рубриката 9 „Евиденциски  број  
на препратен акт и до каде е препратен“ се запишува 
евиденцискиот број на пропратниот акт доставен до ор-
ганизациската единица во Министерството за внатреш-
ни работи што ги врши работите во врска со внатрешна-
та контрола и професионални стандарди,  односно реви-
зија  (кога е  употребено огнено оружје, кога е предиз-
викана тешка телесна повреда или настапи смрт на не-
кое лице или кога средството за присилба е употребено 
кон повеќе лица) и во рубриката 10 „Забелешка“ се за-
пишуваат податоци за употребата на средствата за при-
силба, предизвиканите последици  преземените мерки, 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на об-
разецот.

Член 70
(1) Во евиденцијата за примени поплаки од граѓани, 

содржани се податоците од ставот (5) на овој член.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 

хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 60 и содржи вкупно осум ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
Број/Дневни настани број или Евиденциски број и да-
тум“ се запишува  редниот број на уписот и редниот 
број од Евиденцијата за дневните настани во врска со 
вршењето на полициските работи  каде што е евиденти-
рана  поплаката или евиденциски број под кој е заведе-

на доставената поплака; во рубриката 2 „ Презиме и 
име, единствен матичен број и живеалиште или престо-
јувалиште на пријавителот ако е физичко лице, однос-
но назив и седиште на правното лице ако пријавител  е 
правно лице“ се запишува презимето и името, денот, 
месецот, годината и местото на раѓање, единствениот 
матичен број и адресата на живеалиштето или престоју-
валиштето на лицето кое ја пријавило поплаката ако 
пријавителот е физичко лице, односно називот и седиш-
тето, единствен матичен број на субјектот и шифра на 
дејност на правното лице ако пријавителот е правно 
лице; во рубриката 3 „Кратка содржина на поплаката“ 
се запишува кратката содржина (опис) на пријавената 
поплака; во рубриката 4 „Презиме и име и организацис-
ка  единица на полицискиот службеник задолжен за по-
стапување“ се запишува презимето и името на полицис-
киот службеник кој е задолжен за постапување по поп-
лаката; во рубриката 5 „Поплаката е завршена  (да/не), 
начин на кој е завршена“ се запишува дали поплаката е 
завршена и начинот на кој е завршена (усно или писме-
но предупредување, поднесно барање за поведување 
прекршочна постапка и друго); во рубриката 6 „Еви-
денциски  број  и датум  на доставено известување до 
подносителот на поплака“ се запишува евиденцискиот 
број  и денот, месецот, годината  на доставеното извес-
тување до подносителот на поплаката; во рубриката 7 
„Поднесени службени материјали  со евиденциски  
број“ се запишува евиденциските броеви на сите изгот-
вени службени поднесоци (службена белешка за даде-
но усно предупредување, предупредување, поднесно ба-
рање за поведување прекршочна постапка и друго) и во 
рубриката 8 „Забелешка“ се запишуваат други подато-
ци во врска со поплаката, пријавителот, оштетениот, 
сторителот, полицискиот службеник и преземените 
мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики 
на образецот.

Член 71
(1) Во евиденцијата на поднесени претставки од гра-

ѓани против полициски службеник  и преземени мерки, 
содржани се податоците од ставот (5) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А4 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 61 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
Број/Дневни настани број или Евиденциски број“ се за-
пишува  се запишува редниот број на уписот,  редниот 
број од Евиденцијата за дневни настани во врска со 
вршењето на полициските работи каде што е евиденти-
рана поднесената претставка од граѓанин против поли-
циски службеник или евиденцискиот број со денот, ме-
сецот и годината под кој е заведена доставената прет-
ставка; во рубриката 2 „Датум и час  кога  е поднесена 
претставката“ се запишува денот, месецот, годината и 
часот кога е поднесена претставката; во рубриката 3 „ 
Презиме и име, единствен матичен број и адреса на жи-
веалиште или престојувалиште на  подносителот на 
претставката ако е физичко лице, односно назив и се-
диште на правното лице ако подносител  е правно 
лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот, 
годината и местото на раѓање, единствениот матичен 
број и адреса на живеалиштето или престојувалиштето 
на лицето кое ја поднело претставката ако подносите-
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лот  е физичко лице, односно називот и седиштето, 
единствен матичен број на субјектот и шифрата на деј-
носта на правното лице ако подносителот е правно 
лице; во рубриката 4 „Кратка содржина на претстав-
ката“ се запишува  кратка содржина на поднесената 
претставка; во рубриката 5 „Презиме, име и организа-
циска единица на полицискиот службеник против кого 
е поднесена претставката“ се запишува презимето и 
името на полицискиот службеник и називот на  органи-
зациската единица во која е вработен полицискиот 
службеник против кога е поднесената претставката или  
назив на организациската единица против која е подне-
сена претставката; во рубриката 6 „Поднесени службе-
ни материјали  со евиденциски број“ се запишуваат еви-
денциските броеви на сите изготвени службени подне-
соци (службена белешка, барање за поведување на 
прекршочна постапка, кривична пријава и друго); во ру-
бриката 7 „Организциска единица до каде што е препра-
тена претставката и евиденциски број“ се запишува еви-
денцискиот број на пропратниот акт доставен до орга-
низациската единица во Министерството за внатрешни 
работи што ги врши работите во врска со внатрешната 
контрола и професионални стандарди, односно ревизи-
ја (Секторот за внатрешни работи, полициската ста-
ница, полициско одделение или друга организациска 
единица); во рубриката 8 „Преземени мерки  против  
полицискиот службеник“ се запишуваат преземените 
мерки против полицискиот службеник (писмено укажу-
вање, предлог за поведување на дисциплинска поста-
пка и друго) и во рубриката 9 „Забелешка“ се запишува-
ат други податоци во врска со поднесената претставка, 
подносителот, полицискиот службеник, организациска-
та единица и преземените мерки, кои не можат да се за-
пишат во другите рубрики на образецот.

Член 72
Евиденцијата за привремено одземени и пронајдени 

предмети може да се води како:
- евиденција на привремено одземени предмети;
- евиденција на пронајдени предмети;
- евиденција на привремено одземени сообраќајни 

дозволи и регистарски таблици и
 - евиденција за привремено одземени возачки доз-

воли. 

Член 73
(1) Во евиденцијата на привремено одземени пред-

мети, содржани се податоците од ставовите (5) и (6) на 
овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 62 и содржи вкупно 12 ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден Број/Дневни настани број“се запишува редниот 
број на уписот и редниот број од Евиденцијата за днев-
ни настани во врска со вршењето на полициските рабо-
ти каде што е евидентиран привремено одземениот 
предмет; во рубриката 2 „Датум  и  час  кога  е одземен  
предметот“ се запишува денот, месецот, годината и ча-
сот кога е одземен предметот и евиденцискиот број со 
ден, месец и година на изготвениот образец со кој е од-
земен предметот; во рубриката 3 „Презиме и име, 
единствен матичен број и адреса на живеалиште или 

престојувалиште  на  лицето од кое е одземен  предме-
тот  ако е физичко лице, односно назив и седиште на 
правното лице ако е одземен од правно лице“ се запи-
шува презимето и името, денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, единствениот матичен број и адреса-
та на живеалиштето или престојувалиштето на лицето 
од кое е привремено одземен предметот ако е физичко 
лице, односно називот и седиштето, единствен матичен 
број на субјектот и шифрата на дејноста на правното ли-
це ако предметот е одземен од правно лице; во рубрика-
та 4 „Вид  на  одземените  предмети,  краток опис со 
идентификациони обележја на истите и приближна  ма-
теријална  вредност  изразена  во денари“ се запишува 
видот на одземените предмети (накит, мобилен теле-
фон, компјутер и друго) со  краток опис на идентифика-
ционите обележја (сериски број, боја и друго) на прив-
ремно одземните предмети со приближна материјална 
вредност и во рубиката 5 „Причина за одземање на 
предметот“ се запишува законскиот основ или причини-
те за одземањето на предметот (предмет на кривично 
дело, прекршок или имотна корист прибавена со кри-
вично дело или прекршок ако може да послужи како до-
каз во постапката и друго).

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 6 „Презиме и име и организациска единица на по-
лицскиот службеник кој го одзел предметот“ се запишу-
ва  презимето и името на полицискиот службеник кој 
привремено го одзел предметот и називот на организа-
циската единица во која е вработен полицискиот служ-
беник кој привремено го одзел предметот; во рубрика-
та 7 „Презиме и име и организациска единица на поли-
цискиот службеник  на кој му е предаден на чување и 
место каде се чува предметот“ се запишува презимето 
и името на полицискиот службеник и називот на  орга-
низациската единица  на полицискиот службеник на 
кој му е предаден на чување привремено одземниот 
предмет и местото каде што се чува истиот (во просто-
рија за привремено одземени предмети во полициската 
станица, во секторот за внатрешни работи и друго); во 
рубриката 8 „Предаден на чување на  правно  лице (да-
не) назив и седиште на правното  лице“ се запишува да-
ли предметот е предаден на чување во правно лице,  на-
зив и седиште на правното лице чија дејност е вршење 
на промет и услуги со таков вид на предмети или стоки 
каде што е предаден предметот на чување; во рубрика-
та 9 „Датум и час на враќање на одземениот  предмет“ 
се запишува денот, месецот, годината и часот на враќа-
ње на привремено  одземениот предмет; во рубриката 
10 „Презиме и име, единствен матичен број и адреса на 
живеалиште или престојувалиште на лицето на кое му 
е вратен одземениот  предмет ако е физичко лице, од-
носно назив и седиште на правното лице ако е вратен 
на правно лице“ се запишува презимето и името, денот, 
месецот, годината и местото на раѓање, единствениот 
матичен број и адреса на живеалиштето или престојува-
лиштето на лицето на кое е вратен  привремено одземе-
ниот предмет ако е физичко лице, односно називот и се-
диштето, единствен матичен број на субјектот и шифра-
та на дејноста на правното лице ако предметот е вратен 
на правно лице; во рубриката 11 „Причини за враќање 
на предметот/Во прилог на“ се запишуваат причините 
за враќање на предметот (не е предмет на кривично 
дело, прекршок или имотна корист прибавена со кри-
вично дело или прекршок не може да послужи како до-
каз во постапката и друго) или дали привремено одземе-
ниот предмет е во прилог на кривична пријава, посебен 
извештај, барање за поведување на прекршочна поста-
пка и во рубриката 12 „Забелешка“ се запишуваат дру-
ги податоци во врска со привремено одземениот пред-
мет и преземените мерки, кои не можат да се запишат 
во другите рубрики на образецот.
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Член 74
(1) Во евиденцијата на пронајдени предмети, сод-

ржани се податоците од ставовите (5) и (6) на овој 
член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 63 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден Број/Дневни настани број“се запишува редниот 
број на уписот и редниот број од Евиденцијата за днев-
ни настани во врска со вршењето на полициските рабо-
ти каде што е евидентиран пронајдениот предмет; во 
рубриката 2 „Датум и час кога е пронајден предметот“ 
се запишува денот, месецот, годината и  часот кога е 
пронајден предметот; во рубриката 3 „ Презиме и име, 
единствен матичен број и адреса на живеалиште или 
престојувалиште на  лицето кое го пронашло предме-
тот или презимето, името и организациска единица на 
полицискиот службеник кој го пронашол предметот“ 
се запишува презимето, името, денот, месецот, година-
та и местото на раѓање, единствениот матичен број и 
адресата на живеалиштето или престојувалиштето на 
граѓанинот кој го пронашол предметот или презимето 
и името на полицискиот службеник и називот на орга-
низациската единица на полицискиот службеник кој го 
пронашол предметот; во рубриката 4 „Вид на пронајде-
ниот предмет, краток опис со  идентификациони обе-
лежја на предметот и приближна материјална вредност  
изразена  во  денари“ се запишува видот на пронајдени-
от предмет (новчаник, накит, документ, компјутер и 
друго), краток опис на идентификационите обележја 
(сериски број, боја и друго) со приближна материјална 
вредност изразена во денари и во рубриката 5 „Место 
(улица, број, место викано, населено место) каде е про-
најден предметот“ се запишува местото (улица, јавен 
објект, место викано и друго) каде што е пронајден 
предметот.

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 6 „Презиме и име и организациска единица на по-
лицискиот службеник на кој му е предаден на чување и 
место каде се чува предметот“ се запишува презимето 
и името на полицискиот службеник и називот на орга-
низациската единица  на полицискиот службеник на 
кој му е предаден на чување пронајдениот предмет и 
местото каде што се чува истиот (во просторија за прив-
ремено одземени/пронајдени предемти во полициска 
станица, во сектор за внатрешни работи и друго); во ру-
бриката 7 „Датум и час  на враќање на пронајдениот 
предмет“ се запишува денот, месецот, годината и часот 
на враќање на пронајдениот предмет; во рубриката 8 „ 
Презиме и име, единствен матичен број и адреса на жи-
веалиште или престојувалиште на лицето на кое му е 
вратен пронајдениот предмет ако е физичко лице, од-
носно назив и седиште на правното лице ако е вратен 
на правно лице“ се запишува презимето и името, денот, 
месецот, годината и местото на раѓање, единствениот 
матичен број и адреса на живеалиштето или престојува-
лиштето на лицето на кое е вратен  пронајдениот пред-
мет ако  е физичко лице, односно називот и седиштето, 
единствен матичен број на субјектот и шифрата на деј-

носта на правното лице ако предметот е вратен на прав-
но лице; во рубриката 9 „Во прилог на (кривична прија-
ва број, на барање број и слично)“ се запишува дали 
предметот е во прилог на кривичната пријава, посебни-
от извештај, барањето за поведување на прекршочната 
постапка и друго и во рубриката 10 „Забелешка“ се за-
пишуваат други податоци во врска со пронајдениот  
предмет и преземените мерки, кои не можат да се запи-
шат во другите рубрики на образецот.

Член 75
(1) Во евиденцијата на привремено одземени сооб-

раќајни дозволи и регистарски таблици, содржани се 
податоците од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 64 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум кога се одземени“ се запишува денот, месе-
цот, годината и часот кога се одземени сообраќајната 
дозвола и регистарските таблици; во рубриката 3 „Ос-
нов причина за одземање на сообраќајната дозвола/ре-
гистарските таблици“ се запишува основот, причината 
поради која се одземаат сообраќајната дозвола и регис-
тарските таблици; во рубриката 4 „Ознаки и број на ре-
гистарските таблици“ се запишува бројот на регистар-
ските таблици; во рубриката 5 „Колку регистарски таб-
лици се одземени“ се запишува бројот на одземените 
регистарски таблици; во рубриката 6 „Број на сообраќа-
јна дозвола“ се запишува бројот на сообраќајната доз-
вола; во рубриката 7 „Презиме и име и организациска 
единица на полицискиот службеник кој ги одзел“ се за-
пишува презимето и името на полицискиот службеник 
кој ги одземал сообраќајната дозвола и регистарските 
таблици и назив на организациската единица во која е 
вработен полицискиот службеник; во рубриката 8 „Да-
тум на враќање“ се запишува денот, месецот, годината 
и часот на враќање на одземените сообраќајни дозволи 
или регистарските таблици; во рубриката 9 „Презиме и 
име и адреса на живеалиште или престојувалиште на 
лицето на кое му се вратени“ се запишува презимето и 
името и адресата на живеалиштето или престојувалиш-
тето на лицето на кое се вратени сообраќајната дозвола 
и регистарските таблици и во рубриката 10 „Забе-
лешка“ се запишуваат други податоци кои се важни, а 
не можат да се запишат во другите рубрики на образе-
цот.

 
Член 76

(1) Во евиденцијата на привремено одземени возач-
ки дозволи, содржани се податоците од ставот (5) на 
овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).
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(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 65 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Датум на одземање“ се запишува денот, месецот, 
годината и часот кога е  извршено одземањето на возач-
ката дозвола; во рубриката 3 „Број на возачката доз-
вола“ се запишува бројот на возачката дозвола; во ру-
бриката 4 „Основ и причина за одземање на возачката 
дозвола“ се запишува основот, причината поради која  
е одземена возачката дозвола; во рубриката 5 „Презиме 
и име и организациска едеиница на полицискиот служ-
беник кој ја одзел“ се запишува презимето и името на 
полицискиот службеник кој ја одзел возачката дозвола 
и назив  на организациската единица во која е вработен 
полицискиот службеник; во рубриката 6 „Евидентен 
број на поднесокот“ се запишува евидентниот број на 
поднесокот со кој е одземена возачката дозвола; во ру-
бриката 7 „Датум на враќање на возачката дозвола“ се 
запишува денот, месецот, годината и часот на враќање 
на возачката дозвола; во рубриката 8 „Презиме и име и 
организациска единица на полицискиот службеник кој 
ја вратил возачката дозвола“ се запишува презимето и 
името на полицискиот службеник кој ја вратил возачка-
та дозвола и назив  на организациската единица во која 
е вработен полицискиот службеник; во рубриката 9 
„Презиме и име, адреса на живеалиште или престојува-
лиште на лицето на кое му е вратена возачката доз-
вола“ се запишува презимето и името, адресата на жи-
веалиштето или престојувалиштето на лицето на кое е 
вратена возачката дозвола и во рубриката 10 „Забе-
лешка“ се запишуваат други податоци кои се важни, а 
кои не можат да се запишат во другите рубрики на об-
разецот.

Член 77
(1) Во евиденцијата на откриени фалсификувани 

пари, фалсификувани парични единици – евра и други 
фалсификувани странски валути, содржани се подато-
ците од ставовите (7) и (8) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 210 милиметри на 297 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 66 и содржи вкупно 14 ру-
брики.

(7) Во првиот дел од образецот од ставот (6) на овој 
член и во електронската евиденција, се запишуваат сле-
дниве податоци: во рубриката 1 „Реден Број/Дневни 
настани број“ се запишува редниот број на усписот и 
редниот број од Евиденцијата за дневни настани во 
врска со вршењето на полициските работи каде што се 
евидентирани одземените или пријавените фалсифику-
вани пари, фалсификуваните парични единици – евра и 
други фалсификувани странски валути; во рубриката 2 
„Датум, час и место  на одземање или пријавување“ се 
запишува денот, месецот, годината, часот и местото 
(држава, град) на одземање или пријавање на фалсифи-
куваните пари, фалсификуваните парични единици – ев-
ра и други фалсификувани странски валути; во рубрика-
та 3 „ Презиме и име, единствен матичен број и адреса 

на живеалиште или престојувалиште на  лицето-прија-
вител ако е физичко лице, односно назив и седиште на 
правното лице ако се одземени или пријавени од прав-
но лице“ се запишува презимето и името, име на татко, 
денот, месецот, годината и местото на раѓање, единстве-
ниот матичен број, адресата на живеалиштето или прес-
тојувалиштето, државјанство, општина во која живее, 
број на исправа за идентификација (патна исправа или 
лична карта), на лицето кое ги пријавило фалсификува-
ните пари, фалсификуваните парични единици – евра и 
други фалсификувани странски валути ако се пријаве-
ни од физичко лице, односно називот и седиштето, 
единствен матичен број на субјектот и шифрата на деј-
носта на правното лице ако се пријавени од правно 
лице; во рубриката 4 „ Презиме и име, единствен мати-
чен број и адреса на живеалиште или престојувалиште 
на  лицето од кое се одземени паричните средства ако е 
физичко лице, односно назив и седиште на правното ли-
це ако се одземени од правно лице“ се запишува прези-
мето и името, име на татко, денот, месецот, годината и 
местото на раѓање, единствениот матичен број, адреса-
та на живеалиштето или престојувалиштето, државјан-
ство, општина во која живее, број на исправа за иденти-
фикација (патна исправа или лична карта), на лицето 
од кое се одземени фалсификуваните пари, фалсифику-
ваните парични единици – евра и други фалсификува-
ни странски валути ако се одземени од физичко лице, 
односно називот и седиштето, единствен матичен број 
на субјектот и шифрата на дејноста на правното лице 
ако се одземени од правно лице; во рубриката 5„Ва-
лута, број на  апоени, вид  и  сериски  броеви на одземе-
ните или пријавените фалсификувани парични еди-
ници“ се запишува видот на паричната единица (денар, 
евро, долар и друго), видот на апоени (5, 10, 30, 100 и 
друго), банкнота или монета (хартиена – банкнота, ко-
ваница - монета), сериски број на паричната единица, 
бројот на одземените парчиња на паричните единица, 
вкупната сума на паричните единици, вкупна сума на 
паричните единиц, бројот на плочата за евидентирани-
те парични единици, на одземените или пријавените 
фалсификувани пари,  фалсификувани парични едини-
ци – евра и други фалсификувани странски валути; во 
рубриката 6 „ Презиме и име и организациска единица 
на полицискиот службеник кој ги  одзел или на кого се 
пријавени“ се запишуваат презимето и името на поли-
цискиот службеник и називот на организациската еди-
ница на полицискиот службеник кој ги одзел или на ко-
го се пријавени фалсификуваните пари, фалсификува-
ните парични единици – евра и други фалсификувани 
странски валути и евиденцискиот број со денот, месе-
цот и годината на изготвена потврда за извршеното од-
земање и во рубриката 7 „Презиме,  име и организацис-
ка единица  на полицискиот службеник задолжен за по-
стапување“ се запишува презимето и името на полицис-
киот службеник и називот на организациската единица 
на полицискиот службеник кој е задолжен за поната-
мошно постапување со одземените или пријавените 
фалсификуваните пари, фалсификуваните парични еди-
ници – евра и други фалсификувани странски валути, 
вид на истрага  (меѓусекторска, меѓуресорска, меѓуна-
родна и слично).

(8) Во вториот дел од образецот од ставот (6) на 
овој член и во електронската евиденција се запишуваат 
следниве податоци: во рубриката 8 „Евиденциски  број 
и датум на актот со кој се доставени до друга организа-
циона единица на Министерството за внатрешни рабо-
ти или институција (Народна банка на Република Маке-
донија)“ се запишува евиденцискиот број со денот, ме-
сецот и годината на актот со кој одземените или прија-
вените фалсификувани пари, фалсификувани парични 
единици – евра и други фалсификувани странски валу-
ти се доставени на вештачење или за други потребни 
до организациски единици во Министерството за внат-
решни работи и други институции (Народна банка на 
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Република Македонија и други), број на парични едини-
ци дадени за вештачење, број на вештачење и подноси-
тел (организациона единица, институција и друг подно-
сител), на писмен поднесок со кој се известува основно-
то јавно обвинителство и број на пријавени лица, еви-
денциски број со ден, месец  и година на извршено веш-
тачење, назив на институцијата која го извршила вешта-
чењето, ден, месец и година кога е извршено вештаче-
њето, тип на направен фалсификат, ознака дали парите 
за кои е направено  вештачењето се оригинал или фал-
сификат и ознака за индикатив за пари; во рубриката 9 
„Датум и час, кога се вратени“ се запишува денот, месе-
цот, годината и часот кога се вратени одземените или 
пријавените фалсификувани пари, фалсификувани па-
рични единици – евра и други фалсификувани стран-
ски валути (доколку со вештачење се утврди дека исти-
те се оригинални); во рубриката 10 „Презиме и име, 
единствен матичен број, адреса на живеалиште или 
престојувалиште на лицето на кое се вратени ако е фи-
зичко лице, односно назив и седиште на правното лице 
ако се вратени на правно лице“ се запишува презимето 
и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, 
единствениот матичен број, адресата на живеалиштето 
или престојувалиштето на лицето на кое се вратени од-
земените или пријавените фалсификувани пари, фалси-
фикувани парични единици – евра и други фалсифику-
вани странски валути ако е физичко лице, односно нази-
вот и седиштето, единствен матичен број на субјектот 
и шифрата на дејноста на правното лице ако се вратени 
на правно лице; во рубриката 11 „Причини за вра-
ќање/Во прилог на“ се запишуваат причините за враќа-
ње на одземените или  пријавените фалсификувани 
пари, фалсификувани парични единици – евра и други 
фалсификувани странски валути (не потекнува од из-
вршено кривично дело и друго) или дали истите се дос-
тавени до друга институција (до Народна банка на Ре-
публика Македонија, во прилог на кривична пријава), 
датум  и година на поднесување, организациска едини-
ца која ја поднесува кривичната пријава или посебен из-
вештај со евиденциски број и ден, месец и година на  
поднесување, евиденциски број со ден, месец и година 
кога е евидентирана во кривичниот уписник, и број на 
пријавени лица во кривичната пријава или посебен из-
вештај, бројот на вештачењето на Народна Банка на Ре-
публика Македонија со која се потврдува дека парични-
те средства се оригинал; во рубриката 12 „Презиме, 
име и организациска единица на полицискиот службе-
ник на кој му се предадени на чување и место каде се 
чуваат“ се запишува називот на организациската еди-
ница, презимето и  името и на полицискиот службеник 
на кој му се предадени на чување одземените или прија-
вените фалсификувани пари, фалсификуваните парич-
ни единици – евра и други  фалсификувани странски ва-
лути и место каде што се чуваат истите (во каса, во 
просторија за привремено одземени предмети во поли-
циска станица и друго); во рубриката 13 „Евиденциски 
број и датум на актот за известување до Е-Регистарот“ 
се запишува евиденцискиот број со денот, месецот и го-
дината на актот со кој се известува организациската 
единица која ја води електронската евиденција (Е - Ре-
гистар) за одземените или пријавените фалсификувани 
пари, фалсификуваните парични единици – евра и дру-
ги  фалсификувани странски валути и во рубрика 14 
„Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со 
одземените или пријавените фалсификувани пари, фал-
сификувани парични единици – евра и други фалсифи-
кувани странски валути и преземените мерки, кои не 
можат да се запишат во другите рубрики на образецот 
или не се предвидени  во електронската евиденција  (на 
пример држава во која се пуштени во промет од страна 
на македонски државјанин, ден, месец и година кога се 
откриени македонските државјани кои ги пуштиле во 
промет,  евиденциски број со ден, месец и година кога 
се известува организационата единица во Министер-

ството за внатрешни работи за меѓународна полициска 
соработка.

Член 78
Евиденцијата за извршени проверки и спроведува-

ње мерки врз основа на акт донесен од суд или друг 
надлежен орган може да се води како:

- евиденција на извршени проверки по барања на ор-
ганизациски единици во Министерството или друг 
државен орган или институција;

- евиденција на спроведени превентивни и алтерна-
тивни мерки врз основа на акт донесен од суд или друг 
државен орган (куќен затвор, куќен притвор, семејно 
насилство);

- евиденција на примени судски наредби за приведу-
вање на лица и

- евиденција на дадени асистенции врз основа на 
акт донесен од суд или друг државен орган.

Член 79
(1) Во евиденцијата на извршени проверки по бара-

ње на организациски единици во Mинистерството или 
друг државен орган или институција, содржани се пода-
тоците од став (5) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 67 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот;  во рубрика-
та 2 „Датум кога е примено барањето“ се запишува де-
нот, месецот и годината кога е примено барањето; во 
рубриката 3 „Назив на организациската единица на Ми-
нистерството за внатрешни работи или друг државен 
орган или институција кој ја бара проверката„ се запи-
шува називот на организациската единица на Минис-
терството за внатрешни работи или називот на друг 
државен орган или институција кој ја бара проверката; 
во рубриката 4 „Евиденциски број и датум на добиено-
то барање“ се запишува евиденцискиот број на барање-
то од организациската единица на Министерството за 
внатерешни работи или друг државен орган или инсти-
туција кој ја бара проверката и денот, месецот и година-
та кога истото е испратено; во рубриката 5 „Кратка сод-
ржина на добиеното барање“ се запишува кратката сод-
ржина на добиеното барање (предмет на проверката); 
во рубриката 6 „Презиме и име и организациска едини-
ца на задолжениот полициски службеник“ се запишува 
презимето и името на полицискиот службеник кој е за-
должен за постапување по барањето  и називот на орга-
низациската единица во која е вработен задолжениот 
полициски службеник; во рубриката 7 „Презиме и име 
и организациска единица на полицискиот службеник 
кој го изготвил одговорот“ се запишува презимето и 
името и организациската единица на полицискиот служ-
беник кој го изготвил одговорот; во рубриката 8 „Еви-
денциски број и датум на актот со кој е одговорено“ се 
запишува евиденцискиот број на актот со кој е одгово-
рено на подносителот на барањето и денот, месецот и 
годината кога е испратен одговорот и во рубриката 9 
„Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со 
лицето на кое му е извршена проверка на идентитетот, 
начинот на проверка на идентитет и преземените 
мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики 
на образецот.
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Член 80
(1) Во евиденцијата на спроведени превентивни и 

алтернативни мерки врз основа на акт донесен од суд 
или друг државен орган (куќен затвор, куќен притвор и 
семејно насилство), содржани се податоците од ставо-
вите (5) и (6) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се води 
според Образец број 68 и содржи вкупно 11 рубрики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден Број/Евиденциски број“ се запишува редниот 
број на уписот и евиденцискиот број под кој е заведен 
доставениот акт; во рубриката 2 „Евиденциски  број со 
датум на добиениот акт од суд или друг државен ор-
ган“ се запишува евиденцискиот број на добиениот акт 
од суд или друг државен орган и денот, месецот и годи-
ната кога истиот е испратен; во рубриката 3 „Презиме 
и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште 
или престојувалиште на лицето/а над кое/и се спроведу-
ваат превентивните, алтернативните мерки, мерките за 
обезбедување присуство или заштитните мерки“ се за-
пишува презимето, името, денот, месецот, годината и 
место на раѓање, единствениот матичен број и адреса 
на живеалиштето или престојувалиштето на лицето/а 
над кое/и треба да се спроведуваат превентивните, ал-
тернативните мерки, мерките за обезбедување на при-
суство или заштитните мерки; во рубриката 4 „ Прези-
ме и име, единствен матичен број и адреса на живеа-
лиште или престојувалиште на лицето/а жртва/и на се-
мејно насилство (лице/а  што  треба  да се заштитат)“ 
се запишува презимето и името, денот, месецот, година-
та и местото на раѓање, единствениот матичен број, ад-
реса на живеалиштето или престојувалиштето на ли-
цето/а жртви на семејно насилство (лица што треба да 
се заштитат) и во рубриката 5 „Вид на превентивна, ал-
тернативна, привремена мерка за заштита или мерка за 
обезбедување на присуство (куќен затвор, куќен при-
твор, заштитни мерки и друго), како и начинот на над-
зор и спроведување на истите“ се запишува видот на 
превентивната, алтренативната, привремената мерка за 
заштита или мерката за обезбедување на присуство (ку-
ќен затвор, куќен притвор, заштитни мерки и друго) ка-
ко и начинот на надзорот и спроведување на истите. 

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 6 „Датум од кога започнал надзорот при спроведу-
вањето на мерката„ се запишува денот, месецот и годи-
ната од кога започнал надзорот при спроведувањето на 
превентивната, алтренативната, привремената мерка за 
заштита или мерката за обезбедување на присуство; во 
рубриката 7 „Датум  кога завршил надзорот при спрове-
дувањето на мерката“ се запишува денот, месецот и го-
дината кога завршил надзорот при спроведувањето на 
превентивната, алтренативната, привремената мерка за 
заштита или мерката за обезбедување на присуство; во 
рубриката 8 „Презиме и име и организациска  единица 
на задолжениот полициски службеник за спроведување 
на мерката“ се запишува презимето и името и организа-
циската единица на полицискиот службеник задолжен 
за надзор при спроведувањето на превентивната, алтре-
нативната, привремената мерка за заштита или мерката 
за обезбедување на присуство; во рубриката 9 „Вид на 
поднесоци изготвени за спроведените мерки со еви-
денциски  број“ се запишува евиденцискиот број со де-

нот, месецот и годината на сите изготвени службени 
поднесоци (службена белешка и друго); во рубриката 
10 „Евиденциски  број и  датум  на актот со кој е одго-
ворено до судот или друг државен орган за  спроведени-
те  мерки“ се запишува евиденцискиот број на актот со 
кој е одговорено на судот или друг државен орган за 
спроведените  превентивни, алтренативни, привремени 
мерка за заштита или мерките за обезбедување на при-
суство и денот, месецот и годината кога е испратен  од-
говорот и во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат 
други податоци во врска со надзорот врз спроведување-
то на  превентивните, алтренативните, привремените 
мерка за заштита или мерките за обезбедување на при-
суство и преземените мерки, кои не можат да се запи-
шат во другите рубрики на образецот.

Член 81
(1) Во евиденцијата на примени судски наредби за 

приведување на лица, содржани се податоците од ста-
вот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 69 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Евиденциски број и датум кога е добиена судска-
та наредба“ се запишува евиденцискиот број и денот, 
месецот и годината кога е добиена судската наредба; 
во рубриката 3 „Назив и седиште на судот кој ја издал 
со евиденциски број и датум“ се запишува називот и се-
диштето на судот кој ја издал наредбата за приведу-
вање, бројот на наредбата за приведување, денот, месе-
цот и годината кога истата е испратена и деловоднички 
број; во рубриката 4 „ Презиме и име, единствен мати-
чен број и адреса на живеалиште или престојувалиште 
на лицето/а на кое/и се однесува судската наредба“ се 
запишува презимето и името, единствениот матичен 
број на лицето за кое е издадена наредбата, името на ро-
дителите, полот, денот, месецот и годината на раѓање, 
местото на раѓање, адресата на живеалиштето или прес-
тојувалиштето, станичното подрачје-организациската 
единица  каде живее лицето на кое се однесува судска-
та наредба; во рубриката 5 „Причини за издавање на 
судската наредба“ се запишуваат причините за издава-
ње на судската наредба за приведување (главен прет-
рес, истрага и друго), изречена мерка, ден, месец, годи-
на и час кога лицето треба да биде приведено; во рубри-
ката 6 „Лицето е пронајдено (да-не) и датум на приведу-
вање“ се запишува дали лицето е пронајдено (приве-
дено); презиме и име и организациска единица на поли-
циските службеници задолжени за приведување на ли-
цето, и денот, месецот, годината и часот  на приведува-
њето, причини за непронаоѓање на лицето; во рубрика-
та 7„Презиме и име и организациска единица на поли-
цискиот службеник задолжен за приведување“ се запи-
шува презимето и името на полицискиот службеник за-
должен за постапување по судската наредба, називот 
на органот и организациската единица на полицискиот 
службеник; во рубриката 8 „Назив и седиште на судот 
или друг државен орган до каде треба да се спроведе 
лицето“ се запишува називот и седиштето на судот или 
друг државен орган до каде треба да се спроведе ли-
цето, име и презиме и организациската единица на по-
лициските службеници надлежни за спроведување, ден 
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месец, година и време на спроведување; во рубриката 9 
„Евиденциски број и датум на актот со кој е одговоре-
но до судот“ се запишува евиденцискиот број и денот, 
месецот и годината на актот со кој е известен судот и 
во рубриката 10 „Забелешка“ се запишуваат други пода-
тоци во врска со постапувањето по судските наредби за 
приведување на лице, полицискиот службеник  и презе-
мените мерки, кои не можат да се запишат во другите 
рубрики на образецот.

Член 82
(1) Во евиденцијата на дадени асистенции врз осно-

ва на акт донесен од суд или друг државен орган, сод-
ржани се податоците од ставот (5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 70 и содржи вкупно осум ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број/Евиденциски број“ се запишува редниот број на 
уписот и евиденцискиот број под кој е заведен доставе-
ниот акт; во рубриката 2 „Назив и седиште на суд, друг 
државен орган или извршител кој го поднел барањето 
со евиденциски број и датум“ се запишува називот и се-
диштето на судот, другиот државен орган или изврши-
телот кој го поднел барањето со евиденцискиот број на 
добиениот акт, денот, месецот и годината кога истиот е 
испратен; во рубриката 3 „Презиме и име, единствен 
матичен број и адреса на живеалиште или престојува-
лиште на лицето/а, односно назив и седиште на правно-
то лице, кај кое треба да се спроведе асистенцијата“ се 
запишува презимето и името, денот, месецот, годината 
и местото на раѓање, единствениот матичен број и адре-
са на живеалиштето или престојувалиштето на ли-
цето/а кај кое/и треба да се спроведе асистенцијата за 
физички лица, односно називот и седиштето на правно-
то лице кај кое треба да се спроведе асистенцијата; во 
рубриката 4 „Објект  (куќа, стан, дуќан, деловен прос-
тор, претставништво) и улица и број на кој треба да се 
спроведе асистенцијата“ се запишува објектот (куќа, 
стан, деловен простор, претставнишво, дуќан и друго) 
и улицата, бројот и населеното место (село, населба) ка-
де што треба да се спроведе асистенцијата; во рубрика-
та 5 „Асистенција е завршена (да-не)/Да – датум, Не – 
причини и датум (одложена - откажана)“ се запишува 
дали асистеницијата е завршена, денот, месецот и годи-
ната кога е завршена, односно причините зошто не е 
завршена (одложена, откажана)  и денот, месецот и го-
дината кога е одложена или откажана; во рубриката 6 
„Број на наредба и број на полициски службеници анга-
жирани за спроведување на асистенцијата“ се запишу-
ва бројот на наредба со која се ангажирани полициски-
те службеници и бројот на ангажираните полициски 
службеници за спроведување на асистенцијата; во ру-
бриката 7 „Изготвен трошковник (да/не) износ во де-
нари“ се запишува дали е изготвен трошковник за спро-
ведувањето на асистенцијата и вкупен износ во денари 
и во рубриката 8 „Забелешка“се запишуваат други пода-
тоци во врска со спроведувањето на асистенцијата, ан-
гажираните полициски службеници  и преземените 
мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики 
на образецот.

Член 83

(1) Во евиденцијата за примена на посебни истраж-
ни мерки, содржани се податоците од ставовите (5) и 
(6) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираната наредба во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) 
на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 
формат).

(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 71 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во првиот дел од образецот од ставот (4) на овој 
член се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 
„Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во ру-
бриката 2 „Датум на упис/Приемен деловоден број на 
наредба“ се запишува денот, месецот и годината кога е 
извршен уписот и приемниот деловоден број на наред-
бата за посебни истражни мерки доставена во Минис-
терството за внатрешни работи; во рубриката 3 „Псев-
доним на криминалистичка обработка,  контрола и ак-
ција, Организациска единица-барател,  кривични дела 
наведени во наредбата за посебни истражни мерки“ се 
запишува  псевдонимот на криминалистичкатата обра-
ботка, криминалистичката контрола и криминалистич-
ката акција за која се добиени наредби за примена на 
посебни истражни мерки, која организациска единица е 
барател на примена на посебни истражни мерки,  кри-
вичните дела кои се наведени во наредбите за посебни 
истражни мерки; во рубриката 4 „Број на наредба за 
примена на посебни истражни мерки“ се запишува бро-
јот на наредбата добиена од страна на основното јавно 
обвинителство и судија на претходна постапка; во ру-
бриката 5 „Времетраење на наредба за примена на по-
себни истражни мерки“ се запишува времетраењето на 
наредбата за примена на посебни истражни мерки, од 
кога започнува (ден, месец, година и час) заклучно до 
кога завршува (ден, месец, година и час).

(6) Во вториот дел од образецот од ставот (4) на 
овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубри-
ката 6 „Вид на посебни истражни мерки“ се запишува 
кои посебни истражни мерки се опфатени во наредбата 
(член, став и точка од посебен закон каде се предви-
дени); во рубриката 7 „Изготвени материјали за прибра-
ните податоци и информации од примената на посебни-
те истражни мерки“ се запишуваат видот и бројот на из-
готвени материјали за собраните податоци и информа-
ции од примена на посебните истражни мерки поодел-
но во зависност од видот на мерката која е примената, 
технички записи и извештаи за примена на посебната 
истражна мерка; во рубриката 8 „Орган – барател на 
кој се предадени материјали од примена на посебните 
истражни мерки“ се запишува на кој орган се предава-
ат изготвените материјали од примената на посебните 
истражни мерки и во рубриката 9 „Забелешка“ се еви-
дентира преносот на случаи од претходната во тековна-
та година и друго.

 Член 84
(1) Во евиденцијата за лица над кои е извршена без-

бедносна проверка содржани се податоците од ставот 
(5) на овој член. 

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено, во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(3) Димензиите на укоричената книга од ставот (2) на 
овој член се 420 милиметри на 297 милиметри  (А3 формат).
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(4) Укоричената книга од ставот (2) на овој член се 
води според Образец број 72 и содржи вкупно девет ру-
брики.

(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запи-
шуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден 
број“ се запишува редниот број на уписот; во рубрика-
та 2 „Евиденциски број и датум на барањето” се запи-
шува евиденцискиот број, денот, месецот и годината на 
барањето за безбедносна проверка; во рубриката 3 
„Презиме и име“ се запишува  презимето и името и 
единствен матичен број на лицето за кого ќе се врши 
безбедносна проверка; во рубриката 4 „Oснов за подне-
сување на барање за безбедносна проверка“ се запишу-
ва основот за поднесување на барањето за вршење на 
безбедносна проверка (за издавање на безбедносен сер-
тификат, за прием и отпуст од државјанство, за по-
стојан престој,  за признавање право на азил и друго); 
во рубриката 5 „Степен на безбедносна проверка“ се за-
пишува степенот на безбедносна проверка што е пот-
ребно да се изврши, односно дали треба  да се изврши  
проверка од прв степен, проверка од втор степен или 
проверка од трет степен; во рубриката 6 „Организацис-
ка единица на Министерството за внатрешни работи ко-
ја врши безбедносна проверка“ се запишува организа-
циската единица на Министерството за внатрешни ра-
боти  која  врши  безбедносна проверка според местото 
на живеење на лицето за кое треба се врши безбеднос-
на проверка; во рубриката 7 „Датум на завршување на 
безбедносна проверка“ се запишува денот, месецот и 
годината кога е изготвен одговорот; во рубриката 8 „Ре-
зултат од извршената безбедносна проверка“ се запишу-
ва резултатот од извршената безбедносна проверка и 
во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат други пода-
тоци во врска со извршената проверка, начинот на про-
верката и преземените мерки кои не можат да се запи-
шат во другите рубрики на образецот.

Член 85
(1) Во eвиденција за проверка на идентитет на лица 

при влез во објекти што ги обезбедуваат полициски 
службеници на Министерството содржани се податоци-
те од ставот (7) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата 
од ставот (1) на овој член се врши преку систем за авто-
матска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води 
хартиено во укоричена книга со страници со растечка 
големина, која започнува со реден број еден на почето-
кот на календарската година и завршува со редниот 
број од последно евидентираниот настан во календар-
ската година.   

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) 
на овој член се 297 милиметри на 210 милиметри  (А4 
формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се 
води според Образец број 73 и содржи вкупно десет ру-
брики.

(7) Во образецот од ставот (6) на овој член, се запишу-
ваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се за-
пишува редниот број на уписот, кој се води континуирано 
или во зависност од потребите на организациската едини-
ца на Министерството која го врши обезбедувањето на об-
јектот, редниот број може на секој нов датум да почнува 
од 01; во рубриката 2 „Презиме и име“ се запишува прези-
мето и името на лицето чиј идентитет е проверен при влез 
во објект што го обезбедуваат полициски службеници на 
Министерството; во рубриката 3 „Датум“ се запишува де-
нот, месецот и годината кога лицето влегло во објектот 
кој го обезбедуваат полициските службеници на Минис-
терството; во рубриката 4 „Кат/зграда“ се запишува згра-
дата и катот во објектот кој го обезбедуваат полициски 
службеници на Министерството, а во кој влегло лице чиј 
идентитет е проверен; во рубриката 5 „Соба“ се запишува 
бројот на собата, канцеларијата, салата и друга просторија 

каде има цел да влезе лицето чиј идентите е проверен; во 
рубриката 6 „Оди кај“ се запишува името и презимето на 
лицето кое е посетено или кај кое е упатено лицето чиј 
идентитет е проверен; во рубриката 7 „Време од до“ се за-
пишува часот и минутата на влегувањето на лицето чиј 
идентитет е проверен во објект кој го обезбедуваат поли-
циски службеници на Министерството и часот и минутата 
на излегувањето на лицето чиј идентитет е проверен од об-
јект кој го обезбедуваат полициски службеници на Минис-
терството; во рубриката 8 „Број на исправа/издадена од“ 
се запишува регистарскиот број на документот за лична 
идентификација на лицето чиј идентитет е проверен од 
страна на полициски службеници на Министерството; во 
рубриката 9 „ПМВ/ТМВ-Внесува/Изнесува“ се запишува 
марката, типот и бројот на регистарската табличка на мо-
торното возило, видот и количината на предметите кои се 
внесуваат и изнесуваат од објектот кој го обезбедуваат по-
лициски службеници на Министерството и во рубриката 
10 „Забелешка“ се запишуваат бројот на службената леги-
тимација или регистарскиот број на прес картичката на ак-
редитиран новинар, податокот дека лицето влегло без до-
кумент за лична идентификација ако тоа е дозволено со 
пропис на органот чиј објект се обезбедува, фирмата, од-
носно називот на претпријатието или јавната служба кое 
извршува работата во објектот и регистарскиот број и да-
тумот на актот за извршена безбедносна проверка на вра-
ботеното лице во тоа претпријатие или служба, доколку 
безбедносната проверка е предвидена како услов за влез 
во објектот со пропис на органот чиј објект се обезбедува. 

Член 86
На насловната страна на укоричената книга во која 

хартиено се водат евиденциите од овој правилник е ис-
пишано „Република Македонија – Министерство за 
внатрешни работи“, а во средината на страната е наве-
ден називот на евиденцијата.

Секоја страница од укоричените книги има реден 
број напишан со арапски броеви.

При исправка на веќе внесен податок во укоричени-
те книги, истиот се прецртува, на начин што погрешно 
внесениот податок останува видлив.

Член 87
Обрасците од број 1  до број 73  се дадени во при-

лог и се  составен дел на овој правилник.

Член 88
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината и начи-
нот на водење на евиденциите на Полицијата и форма-
та и содржината на образецот на евиденциите на Поли-
цијата („Службен весник на Република Македонија“ 
број 78/07 и 62/10).

Член 89
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2014 година. 

Бр. 12.1-72067/1 Министер
13 ноември  2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА

3761.
Врз основа на член 58-а став (10) од Законот за сред-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12 и 24/13) министерот за образование и наука, до-
несе

П Р О Г Р А М А
ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИ 

УЧИЛИШТА

Современите услови на живеење, промените кои се 
случуваат во општеството и семејството ја истакнуваат 
важноста на училиштето во воспитно-образовниот про-
цес на децата и на младите. Училиштето е средина во 
која учениците се стекнуваат со знаења, развиваат спо-
собности и вештини и ја развиваат својата личност, ги 
градат своите ставови и вредности и остваруваат соци-
јални интеракции.

Имајќи ја предвид важноста на училишната среди-
на за ученикот, се потенцира и важноста на сите субје-
кти во воспитно-образовниот систем, а со тоа и улогата 
на училишните психолози. Советувањето на учениците 
во воспитно-образовниот систем претставува една од 
важните задачи од работата на училишните психолози. 
Методите на работа на психологот во оваа област се 
многубројни и разновидни и овозможуваат креатив-
ност и иновативност во пристапот.

Цел на советувањето на учениците е поттикнување 
на нивниот психосоцијален развој, подобрување на учи-
лишниот успех и коригирање на одредени облици на 
однесување, нивна адаптација во училишната средина 
и превенција од ризични облици на однесување. 

Во оваа програма се опфатени постапките според 
кои треба да се одвива советодавната работа со учени-
ците  во училиштето. Програмата ќе им помогне на пси-
холозите преку својата работа да им дадат поддршка на 
учениците во процесот на личен раст и развој и подо-
брување на нивните училишни постигнувања. Програ-
мата се темели на законската регулатива поврзана со со-
ветувањето на учениците и истата ги содржи постапки-
те за организирање и водење на советувањето.

Низ перманентна интеракција со родителите и со на-
ставниците, кои се неизоставен дел од воспитно-обра-
зовниот процес, училишниот психолог може да го даде 
својот придонес во унапредување на воспитно-образов-
ниот процес.  

Програмата се однесува на ученици од средно учи-
лиште, кај кои е забележано дека нередовно ја посетува-
ат наставата, значително го намалуваат успехот во уче-
њето и/или манифестираат различни облици на несоод-
ветно однесување во училиштето. 

Ученикот нередовно ја посетува настава доколку на-
прави повеќе од 10 неоправдани изостаноци или пове-
ќе од 100 оправдани изостаноци. 

Ученикот покажува намален успех во учењето до-
колку во текот на наставната година има негативна 
оценка по три или повеќе предмети или доколку во кра-
ток период (едно тромесечие) значително му опаднал 
општиот успех (за две и повеќе оценки). 

Ученикот несоодветно се однесува во училиштето 
доколку ја попречува воспитно-образовната работа во 
класот и во училиштето, преку манифестирање различ-
ни форми на неморално, антисоцијално и асоцијално 
однесување:

- го попречува изведувањето на наставата (самовол-
но го напушта часот или влегува за време на час во 
друг клас,  бучно реагира,  не ги почитува барањата по-
ставени од професорот...);

- уништува, оштетува, преправа или допишува пода-
тоци во педагошката евиденција на училиштето; 

- намерно оштетува или оттуѓува училишен имот 
или лични работи на другите во училиштето;

- го нарушува естетскиот изглед на училиштето и 
училишниот двор (фрла отпадоци, уништува садници и 
зелени површини, пишува по ѕидови);

- не ги почитува одлуките донесени од училиштето;
- го нарушува угледот на училиштето во и надвор 

од него;
- манифестира непримерно или насилничко однесу-

вање кон вработените во училиштето или кон останати-
те ученици (навредување, користење лош речник, уди-
рање);

- поседува или користи оружје или други направи 
со кои се загрозува безбедноста на другите (нож, пи-
штол, петарди итн); 

- поседува, користи или дели алкохол, дрога или би-
ло која психоактивна супстанца;

- сексуално ги вознемирува другите;
- неетички ги користи електронските средства со 

што им нанесува штета на другите луѓе или ја попречу-
ва нивната работа (без дозвола објавува туѓи лични по-
датоци или слики на интернет, врши неовластен при-
стап кон туѓи документи, прави измени на компјутер-
ските конфигурации, праќа непристојни или насилнич-
ки пораки, пристапува кон или препраќа порнографски 
материјал) ;

- подолго време покажува апатија, незаинтересира-
ност за наставата;

- подолго време одбегнува контакти со другите уче-
ници и професорите.

Постапка за идентификација на ученици кои ќе 
бидат упатени на советување

Идентификацијата на учениците кои нередовно ја по-
сетуваат наставата и учениците кај кои има значително на-
малување на успехот во учењето ја прави класниот раково-
дител врз основа на евиденцијата и оцените во дневникот. 
За  таа цел класниот раководител го користи образецот за 
упатување на учениците на советување даден во Прилог 
бр. 1 кој е составен дел на оваа програма. Покрај причина-
та заради која ученикот се упатува на советување, во обра-
зецот тој наведува и колку често наведеното однесување 
претходно било забележано кај ученикот во тековната 
учебна година, дали за тоа биле известени родителите и 
кои мерки и активности во врска со тоа однесување биле 
преземени. 

Препознавањето, пак, на ученикот кој манифестира 
несоодветно однесување на училиште може да го на-
прави секој што е вработен во училиштето, соученик, 
родител или посетител во училиштето. Истиот веднаш 
(во најкус можен рок) го известува класниот раководи-
тел и/или соодветно лице кое може да помогне по служ-
бена должност доколку станува збор за сериозен инци-
дент (полиција, медицинско лице). Психологот на учи-
лиштето води евиденција за учениците кои имаат одре-
ден вид проблеми во училиштето на лист за евиденција 
на ученици кои нередовно ја посетуваат наставата, 
лист за евиденција на ученици кои значително го нама-
луваат упехот во учењето, односно лист за евиденција 
на ученици кои манифестираат различни облици на не-
соодветно однесување, дадени во Прилог бр. 5, Прилог 
бр. 6 и Прилог бр.7 кои се составен дел на оваа програ-
ма. Психологот го повикува на разговор ученикот кај 
кој е забележан одреден проблем во училиштето и пра-
ви проценка дали е потребно да се повика неговиот ро-
дител.  Доколку утврди таква потреба, закажува средба 
со ученикот, неговиот родител и класниот раководи-
тел. На овој состанок се изготвува план за советување 
и за поддршка на ученикот во коригирање на несоодвет-
ното однесување, согласно постапката за советување 
ученици. При тоа психологот го користи образецот за 
планирани активности за поддршка на ученикот даден 
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во Прилог бр. 2 кој е составен дел на оваа програма, во 
кој го опишува однесувањето на ученикот кое треба да 
се подобри или промени, ги внесува активностите кои 
ученикот треба да ги изврши во одреден временски пер-
иод и исходот од тие активности. Образецот го потпи-
шуваат ученикот и психологот, како и родителот и 
класниот раководител, доколку биле вклучени во сове-
тувањето.

СОВЕТУВАЊЕ  УЧЕНИЦИ

Советувањето на учениците може да се одвива во две 
форми, индивидуална и групна, а секоја од нив подразби-
ра специфични облици на работа на психологот. Различни-
те форми на советување кои може да ги практикува психо-
логот во својата работа овозможуваат и различни ефекти 
кај младите. Индивидуалното советување дава можност 
за подиректна и интензивна комуникација, поддршка и со-
работка со ученикот и со родителот. Групното советување 
е начин за развивање на свесноста за поединечни пробле-
ми, можност за размена и споделување меѓу врсниците, 
развивање свесност за важноста на групата и групната ди-
намика, како и поле за преиспитување и градење на ставо-
ви и вредности кај учениците.

Врз основа на природата на проблемот и постојните 
услови, психологот ја избира формата и динамиката  на 
советувањето на учениците. За успешно спроведување 
на советувањето во училиштето да се обезбедува мир-
на и дискретна просторија во која тоа ќе се изведува, ка-
ко и атмосфера на доверба, смиреност, сигурност, ди-
скреција и почитување. При тоа психологот го почиту-
ва Етичкиот кодекс на психолозите на Република Маке-
донија, изготвен и објавен од Комората на психолози  
на веб страната на Комората на психолози.

1. ИНДИВИДУАЛНО СОВЕТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ

Индивидуалното советување е интеракција помеѓу 
училишниот психолог и ученикот во која тие работат 
заедно преку  искажување  идеи, мисли, чувства и одне-
сувања со цел ученикот да стане свесен за проблемот и 
да го промени однесувањето кое го попречува неговиот 
развој. Оваа форма на советување се препорачува во фа-
зата на утврдување на причините за советување и кога 
проблемот e повеќе од лична природа.

Индивидуалното советување вклучува:
(А) Истражувачки дел, во кој психологот и учени-

кот заеднички ги истражуваат причините за проблемот.
(Б) Барање решение, каде психологот и ученикот заед-

нички бараат начини за надминување на проблемот.
(В) Подготвување план на идни активности, со кој 

психологот и ученикот  планираат начини и временска 
рамка за разрешување на проблемот, како и постапка 
за евалуација на постигнатото.

(Г) Договор меѓу психологот и  ученикот за почиту-
вање на планираните активности според изготвената 
временска рамка, како и за постапките и мерките кои 
ќе се преземат доколку истите не се реализираат. 

Во текот  на советувањето психологот проценува да-
ли е  потребно да вклучи други лица (професор, врс-
ник, родител, класен раководител)  кои би помогнале 
во надминување на проблемот на ученикот.

Евиденцијата за индивидуалното советување психо-
логот треба да ја води на образец  даден во Прилог бр. 
3 кој е составен дел на оваа програма, во кој дава кра-
ток опис на причините заради кои ученикот се упатува 
на советување и ги забележува можните решенија на 
проблемот. Психологот прави план за текот на совету-
вањето кој го операционализира преку конкретни 
активности за ученикот и за себе, наведувајќи ја и вре-
менската рамка за која тие треба да се спроведат. По за-
вршувањето на советувањето психологот опишува да-
ли и во колкава мера активностите договорени со уче-
никот биле почитувани и образецот го потпишуваат 
ученикот и психологот.

Училишниот психолог при индивидуалното совету-
вање на ученикот:

- активно го слуша, му покажува поддршка и го пот-
тикнува на дијалог на јазик соодветен на неговата во-
зраст.

- ја контролира ситуација при бурни изливи на емо-
ции и при несоодветно однесување;

- заинтересирано разговара со  него  без да го  испи-
тува и осудува;

- не му пристапува од позиција на лични ставови, 
вредности и предрасуди.

2. СОВЕТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ГРУПА

Советувањето во група претставува меѓусебна инте-
ракција на група  ученици  и училишниот психолог, во 
улога на водител,  при што се разменуваат идеи, ставови, 
чувства и искуства со цел учениците да станат свесни за 
проблемот и да го променат  однесувањето  кое го попре-
чува нивниот  развој. Советувањето во група се препора-
чува во случај кога  психологот проценува дека групата 
може позитивно да влијае за промена во однесувањето на 
учниците и во случај на психолошко-педагошка едукација 
на одредена тема. Учениците вклучени во советувањето 
се потпишуваат на образецот за водење евиденција за 
групно советување даден во Прилог бр. 8 кој е составен 
дел на оваа програма.        

Советувањето во група вклучува:

(А) Вoведен дел, во кој психологот ја објаснува целта 
на советувањето, ги запознава  учениците со темата на која 
ќе се работи,  ја  определува временската рамка и ги сооп-
штува правилата за работа во група. Основните правила за 
советување во група, кои психологот ги договара заедно  со 
учениците пред  почетокот, се:

- секој има подеднаква можност да зборува;     
- секој зборува од свое име;
- се прекинува излагањето на ученикот доколку зборува 

во туѓо име или го толкува и дообјаснува другиот;
- секој ученик се јавува за збор кога другиот ќе го 

заврши своето  изложување;
- не е дозволено едновремено зборување;    
- не е дозволена вербална агресија и меѓусебни 

конфликти.
(Б) Главен дел, во кој психологот презентира одре-

дена содржина во насока на подобрување на училишни-
от успех, на редовното посетување на наставата и на од-
несувањето во училиште. При тоа користи различни 
техники и методи за поттикнување на учениците на ме-
ѓусебна интеракција, за согледување и изразување на 
нивните потенцијали, за градење ставови и вредности и 
за подобро спознавање на себе си.

(В) Завршен дел, во кој психологот  низ процес на 
рефлексија ги насочува учениците кон осознавање на 
придобивките од промената на несоодветното однесува-
ње и развивање на нови облици на однесување. 

За советувањето на учениците во група, психологот 
организира воведен дел на советувањето, во главниот 
дел води главна активност и дискусија, а во завршниот 
дел има завршна активност и рефлексија за што води 
план за советување во група даден во Прилог бр. 4 кој 
е составен дел на оваа програма. Во текот на советува-
њето, училишниот психолог: активно ги слуша учени-
ците и ги поттикнува за разговор на јазик соодветен на 
нивната возраст; ги информира учениците за постапки-
те и мерките кои ќе следат при  непочитување на прави-
лата; ги мотивира помалку активните; ја контролира си-
туацијата при бурни изливи на емоции. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 19-13464/2                     Министер за образование
12 ноември 2013 година                           и наука,

        Скопје                          Спиро Ристовски, с.р.
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3762.
Врз основа на член 64-а став (10) од Законот за ос-

новното образование („Службен весник на Република 
Македонија”  бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) министерот за образо-
вание и наука, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Современите услови на живеење, промените кои се 
случуваат во општеството и семејството ја истакнуваат 
важноста на училиштето во воспитно-образовниот про-
цес на децата и на младите. Училиштето е средина во 
која учениците се стекнуваат со знаења, развиваат спо-
собности и вештини и ја развиваат својата личност, ги 
градат своите ставови и вредности и остваруваат соци-
јални интеракции.

Имајќи ја предвид важноста на училишната среди-
на за ученикот, се потенцира и важноста на сите субјек-
ти во воспитно-образовниот систем, а со тоа и улогата 
на училишните психолози. Советувањето на учениците 
во воспитно-образовниот систем претставува една од 
важните задачи од работата на училишните психолози. 
Методите на работа на психологот во оваа област се 
многубројни и разновидни и овозможуваат креатив-
ност и иновативност во пристапот.

Цел на советувањето на учениците е поттикнување 
на нивниот психосоцијален развој, подобрување на учи-
лишниот успех и коригирање на одредени облици на 
однесување, нивна адаптација во училишната средина 
и превенција од ризични облици на однесување. 

Во оваа програма се опфатени постапките според 
кои треба да се одвива советодавната работа со учени-
ците  во училиштето. Програмата ќе им помогне на пси-
холозите преку својата работа да им дадат поддршка на 
учениците во процесот на личен раст и развој и подоб-
рување на нивните училишни постигнувања. Програма-
та се темели на законската регулатива поврзана со сове-
тувањето на учениците и истата ги содржи постапките 
за организирање и водење на советувањето.

Низ перманентна интеракција со родителите и со 
наставниците, кои се неизоставен дел од воспитно-обра-
зовниот процес, училишниот психолог може да го даде 
својот придонес во унапредување на воспитно-образов-
ниот процес.  

Програмата се однесува на ученици од основно учи-
лиште, кај кои е забележано дека нередовно ја посетува-
ат наставата, значително го намалуваат успехот во уче-
њето и/или манифестираат различни облици на несоод-
ветно однесување во училиштето. 

Ученикот нередовно ја посетува настава доколку 
направи повеќе од 10 неоправдани изостаноци или по-
веќе од 100 оправдани изостаноци. 

Ученикот покажува намален успех во учењето до-
колку во текот на наставната година има негативна 
оценка по три или повеќе предмети или доколку во кра-
ток период (едно тромесечие) значително му опаднал 
општиот успех (за две и повеќе оценки). 

Ученикот несоодветно се однесува во училиштето 
доколку ја попречува воспитно-образовната работа во 
паралелката и во училиштето, преку манифестирање 
различни форми на неморално, антисоцијално и асоци-
јално однесување:

- го попречува изведувањето на наставата (самовол-
но го напушта часот или влегува за време на час во дру-
га паралелка,  бучно реагира,  не ги почитува барањата 
поставени од наставникот...);

- уништува, оштетува, преправа или допишува пода-
тоци во педагошката евиденција на училиштето; 

- намерно оштетува или оттуѓува училишен имот 
или лични работи на другите во училиштето;

- го нарушува естетскиот изглед на училиштето и 
училишниот двор (фрла отпадоци, уништува садници и 
зелени површини, пишува по ѕидови);

- не ги почитува одлуките донесени од училиштето;
- го нарушува угледот на училиштето во и надвор 

од него;
- манифестира непримерно или насилничко однесу-

вање кон вработените во училиштето или кон останати-
те ученици (навредување, користење лош речник, уди-
рање);

- поседува или користи оружје или други направи 
со кои се загрозува безбедноста на другите (нож, пиш-
тол, петарди итн); 

- поседува, користи или дели алкохол, дрога или би-
ло која психоактивна супстанца;

- сексуално ги вознемирува другите;
- неетички ги користи електронските средства со 

што им нанесува штета на другите луѓе или ја попречу-
ва нивната работа (без дозвола објавува туѓи лични по-
датоци или слики на интернет, врши неовластен прис-
тап кон туѓи документи, прави измени на компјутерски-
те конфигурации, праќа непристојни или насилнички 
пораки, пристапува кон или препраќа порнографски ма-
теријал) ;

- подолго време покажува апатија, незаинтересира-
ност за наставата;

- подолго време одбегнува контакти со другите уче-
ници и наставниците.

Постапка за идентификација на ученици кои ќе 
бидат упатени на советување

Идентификацијата на учениците кои нередовно ја 
посетуваат наставата и учениците кај кои има значител-
но намалување на успехот во учењето ја прави одделен-
скиот раководител врз основа на евиденцијата и оцени-
те во дневникот. За  таа цел одделенскиот раководител 
го користи образецот за упатување на учениците на со-
ветување даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на 
оваа програма. Покрај причината заради која ученикот 
се упатува на советување, во образецот тој наведува и 
колку често наведеното однесување претходно било за-
бележано кај ученикот во тековната учебна година, да-
ли за тоа биле известени родителите и кои мерки и ак-
тивности во врска со тоа однесување биле преземени. 

Препознавањето, пак, на ученикот кој манифестира 
несоодветно однесување на училиште може да го нап-
рави секој што е вработен во училиштето, соученик, ро-
дител или посетител во училиштето. Истиот веднаш 
(во најкус можен рок) го известува одделенскиот рако-
водител и/или соодветно лице кое може да помогне по 
службена должност доколку станува збор за сериозен 
инцидент (полиција, медицинско лице). Психологот на 
училиштето води евиденција за учениците кои имаат 
одреден вид проблеми во училиштето на лист за еви-
денција на ученици кои нередовно ја посетуваат наста-
вата, лист за евиденција на ученици кои значително го 
намалуваат упехот во учењето, односно лист за еви-
денција на ученици кои манифестираат различни обли-
ци на несоодветно однесување, дадени во Прилог бр. 5, 
Прилог бр. 6 и Прилог бр.7 кои се составен дел на оваа 
програма. Психологот го повикува на разговор учени-
кот кај кој е забележан одреден проблем во училиште-
то и прави проценка дали е потребно да се повика него-
виот родител.  Доколку утврди таква потреба, закажува 
средба со ученикот, неговиот родител и одделенскиот 
раководител. На овој состанок се изготвува план за со-
ветување и за поддршка на ученикот во коригирање на 
несоодветното однесување, согласно постапката за со-
ветување ученици. При тоа психологот го користи обра-
зецот за планирани активности за поддршка на учени-
кот даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на оваа 
програма, во кој го опишува однесувањето на ученикот 
кое треба да се подобри или промени, ги внесува актив-



20 ноември 2013 Бр. 160 - Стр. 151

ностите кои ученикот треба да ги изврши во одреден 
временски период и исходот од тие активности. Образе-
цот го потпишуваат ученикот и психологот, како и ро-
дителот и одделенскиот раководител, доколку биле 
вклучени во советувањето.

СОВЕТУВАЊЕ  УЧЕНИЦИ

Советувањето на учениците може да се одвива во 
две форми, индивидуална и групна, а секоја од нив под-
разбира специфични облици на работа на психологот. 
Различните форми на советување кои може да ги прак-
тикува психологот во својата работа овозможуваат и 
различни ефекти кај децата и младите. Индивидуално-
то советување дава можност за подиректна и интензив-
на комуникација, поддршка и соработка со ученикот и 
со родителот. Групното советување е начин за развива-
ње на свесноста за поединечни проблеми, можност за 
размена и споделување меѓу врсниците, развивање свес-
ност за важноста на групата и групната динамика, како 
и поле за преиспитување и градење на ставови и вред-
ности кај учениците.

Врз основа на природата на проблемот и постојните 
услови, психологот ја избира формата и динамиката  на 
советувањето на учениците. За успешно спроведување 
на советувањето во училиштето се обезбедува мирна и 
дискретна просторија во која тоа ќе се изведува, како и 
атмосфера на доверба, смиреност, сигурност, дискреци-
ја и почитување. При тоа психологот го почитува Етич-
киот кодекс на психолозите на Република Македонија, 
изготвен и објавен од Комората на психолози  на веб 
страната на Комората на психолози.

1. ИНДИВИДУАЛНО СОВЕТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ 
Индивидуалното советување е интеракција помеѓу 

училишниот психолог и ученикот во која тие работат 
заедно преку  искажување  идеи, мисли, чувства и одне-
сувања со цел ученикот да стане свесен за проблемот и 
да го промени однесувањето кое го попречува неговиот 
развој. Оваа форма на советување се препорачува во фа-
зата на утврдување на причините за советување и кога 
проблемот e повеќе од лична природа.

Индивидуалното советување вклучува:
(А) Истражувачки дел, во кој психологот и учени-

кот заеднички ги истражуваат причините за проблемот.
(Б) Барање решение, каде психологот и ученикот за-

еднички бараат начини за надминување на проблемот.
(В) Подготвување план на идни активности, со кој 

психологот и ученикот планираат начини и временска 
рамка за разрешување на проблемот, како и постапка 
за евалуација на постигнатото.

(Г) Договор меѓу психологот и ученикот за почиту-
вање на планираните активности според изготвената 
временска рамка, како и за постапките и мерките кои 
ќе се преземат доколку истите не се реализираат. 

Во текот  на советувањето психологот проценува да-
ли е  потребно да вклучи други лица (наставник, врс-
ник, родител, одделенски раководител)  кои би по-
могнале во надминување на проблемот на ученикот.

Евиденцијата за индивидуалното советување психо-
логот треба да ја води на образец даден во Прилог бр. 3 
кој е составен дел на оваа програма, во кој дава краток 
опис на причините заради кои ученикот се упатува на 
советување и ги забележува можните решенија на проб-
лемот. Психологот прави план за текот на советување-
то кој го операционализира преку конкретни активнос-
ти за ученикот и за себе, наведувајќи ја и временската 
рамка за која тие треба да се спроведат. По завршување-
то на советувањето, психологот опишува дали и во кол-
кава мера активностите договорени со ученикот биле 
почитувани и образецот го потпишуваат ученикот и 
психологот.

Училишниот психолог при индивидуалното совету-
вање на ученикот:

- активно го слуша, му покажува поддршка и го пот-
тикнува на дијалог на јазик соодветен на неговата воз-
раст¸

- ја контролира ситуација при бурни изливи на емо-
ции и при несоодветно однесување;

- заинтересирано разговара со  него  без да го  испи-
тува и осудува;

- не му пристапува од позиција на лични ставови, 
вредности и предрасуди.

2. СОВЕТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ГРУПА
Советувањето во група претставува меѓусебна инте-

ракција на група  ученици и училишниот психолог, во уло-
га на водител,  при што се разменуваат идеи, ставови, чув-
ства и искуства со цел учениците да станат свесни за проб-
лемот и да го променат  однесувањето  кое го попречува 
нивниот  развој. Советувањето во група се препорачува во 
случај кога  психологот проценува дека групата може по-
зитивно да влијае за промена во однесувањето на учници-
те и во случај на психолошко-педагошка едукација на од-
редена тема. Учениците вклучени во советувањето се пот-
пишуваат на образецот за водење евиденција за групно со-
ветување даден во Прилог бр. 8 кој е составен дел на оваа 
програма.        

Советувањето во група вклучува:
(А) Вoведен дел, во кој психологот ја објаснува цел-

та на советувањето, ги запознава  учениците со темата 
на која ќе се работи,  ја  определува временската рамка 
и ги соопштува правилата за работа во група. Основни-
те правила за советување во група, кои психологот ги 
договара заедно  со учениците пред  почетокот, се:

- секој има подеднаква можност да зборува;     
- секој зборува од свое име;
- се прекинува излагањето на ученикот доколку збору-

ва во туѓо име или го толкува и дообјаснува другиот;
- секој ученик се јавува за збор кога другиот ќе го 

заврши своето  изложување;
- не е дозволено едновремено зборување;    
- не е дозволена вербална агресија и меѓусебни кон-

фликти.
(Б) Главен дел, во кој психологот презентира одре-

дена содржина во насока на подобрување на училишни-
от успех, на редовното посетување на наставата и на од-
несувањето во училиште. При тоа користи различни 
техники и методи за поттикнување на учениците на ме-
ѓусебна интеракција, за согледување и изразување на 
нивните потенцијали, за градење ставови и вредности и 
за подобро спознавање на себе си.

(В) Завршен дел, во кој психологот  низ процес на 
рефлексија ги насочува учениците кон осознавање на 
придобивките од промената на несоодветното однесува-
ње и развивање на нови облици на однесување. 

За советувањето на учениците во група, психологот 
организира воведен дел на советувањето, во главниот 
дел води главна активност и дискусија, а во завршниот 
дел има завршна активност и рефлексија за што води 
план за советување во група даден во Прилог бр. 4 кој 
е составен дел на оваа програма. Во текот на советува-
њето, училишниот психолог: активно ги слуша учени-
ците и ги поттикнува за разговор на јазик соодветен на 
нивната возраст; ги информира учениците за постапки-
те и мерките кои ќе следат при  непочитување на прави-
лата; ги мотивира помалку активните; ја контролира си-
туацијата при бурни изливи на емоции. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 19-13464/1                     Министер за образование
12 ноември 2013 година                           и наука,

        Скопје                          Спиро Ристовски, с.р.
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