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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
973.
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот
на Република Македонија и член 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и
37/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За член на Владата на Република Македонија и
министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа се избира Абдираман Мемети.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2839/1
18 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
___________

974.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 18 јуни 2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
ПОСЕДУВАЊЕ ПРИСЛУШНИ УРЕДИ ОД СТРАНА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
I. За претседател и членови на Анкетната комисија
за испитување на поседување прислушни уреди од
страна на политички партии, се избираат:
а) за претседател
Андреј Жерновски и
б) за членови:
1. Павле Трајанов,
2. Агим Рамадани,
3. Цветко Грозданов,
4. Данаил Дончев,
5. Никола Рилкоски и
6. Тахир Хани.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2822/1
18 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
___________

975.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање на
Повремена комисија на Собранието на Република Македонија за утврдување на реалната состојба и условите во казнено-поправните установи (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 42/2007), Собранието на
Република Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2007 година, донесе

21 јуни 2007

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ПОВРЕМЕНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕАЛНАТА СОСТОЈБА И УСЛОВИТЕ ВО
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ
I. За претседател и членови на Повремената комисија на Собранието на Република Македонија за утврдување на реалната состојба и условите во казнено-поправните установи, се избираат:
а) за претседател
Оливер Шамбевски и
б) за членови:
1. Ружди Матоши,
2. Валентина Божиновска,
3. Веле Митановски,
4. Оливер Спасовски,
5. Хади Незири и
6. Џеват Адеми.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2823/1
18 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
___________

976.
Врз основа на член 12 ставови 2 и 3 од Законот за
државните награди (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 52/2006 и 54/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јуни
2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “23 ОКТОМВРИ”
I. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “23 Октомври”, се именуваат:
а) за претседател
академик Томе Бошевски и
б) за членови:
1. д-р Виолета Ачковска, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
2. Раде Сиљан, писател,
3. д-р Бранислав Саркањац, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
4. д-р Ѓорѓи Иванов, професор на Правниот факултет во Скопје,
5. д-р Михајло Миновски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, во пензија,
6. Љупчо Јакимовски, директор на МИА,
7. Ѓорѓија Најдоски, доктор по политички науки,
професор на Филолошкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
8. Паскал Гилевски, писател,
9. д-р проф. Веби Беџети, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово,
10. Јонуз Абдулаи, доктор по социолошки науки,
професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово,
11. Музафер Бислими, д-р по историја, градоначалник на општина Арачиново и
12. Меџаит Положани, педагог во Државниот универзитет во Тетово.
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2824/1
18 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
___________

977.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 19 јуни 2007 година, донесе
ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА БАРАЊЕ НА ПОДДРШКА ЗА ПРИЕМ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО
Потврдувајќи ја својата безрезервна определба за
зачленување на Република Македонија во НАТО изразена со Одлуката на Собранието на Република Македонија за стапување на Република Македонија во членство на Организацијата на северноатлантскиот договор НАТО од 1993 година и Декларацијата за подигнување
на нивото на односите и соработката меѓу Република
Македонија и НАТО од 2004 година, определбата за
демократски развој на земјата и за постојани ангажирања во градењето и унапредувањето на мирот, просперитетот и добрососедските односи;
Потенцирајќи ја својата одговорност и посветеност
за решавање на внатрешните политички и економски
проблеми и прашања, особено во меѓуетничката сфера;
Исполнувајќи ги своите заложби и обврски кон меѓународната заедница;
Искажувајќи ја својата цврста волја за тесна соработка со земјите членки на НАТО и градејќи блиски,
продуктивни и сојузнички односи;
Учествувајќи во мировни мисии за воспоставување
на траен мир и создавање на услови за демократски и
сеопшт просперитет во Ирак, Авганистан и БиХ;
Раководејќи се од консензуалната решеност на граѓаните Република Македонија што поскоро да стане
полноправна членка на евроатлантските структури;
Изразувајќи ја едногласната решеност на сите политички субјекти во земјата за исполнување на сите услови за прием во НАТО;
Тргнувајќи од важноста на меѓусебните сојузнички
односи меѓу Република Македонија и Соединетите
Американски Држави во рамките на Јадранската повелба;
Свесни за потребата да живееме во мир и меѓусебно разбирање и соработка;
Собранието на Република Македонија:
1. Ја поттикнува и охрабрува Владата на Република
Македонија да го забрза реализирањето на реформските процеси и приоритетните задачи, кои ќе доведат до
исполнување на НАТО стандарди што ќе овозможат на
Република Македонија да и биде упатена покана за
членство при следното проширување на Алијансата на
НАТО, на Самитот во Букурешт.
2. Укажува дека е потребно да продолжат напорите
за брзо и целосно трансформирање на Армијата на Република Македонија и оценува дека учеството на нашите мировни сили во операциите на НАТО и ЕУ во
Авганистан и БиХ претставува важен индикатор за капацитет и посветеност на Република Македонија да
придонесува во обезбедувањето и зачувувањето на мирот и безбедноста во светот.

Бр. 78 - Стр. 3

3. Го истакнува значењето на Јадранската повелба за
партнерство меѓу Македонија, Албанија и Хрватска и
САД за нивните индивидуални и заеднички активности
и достигнувања за целосна евроатлантска интеграција.
4. Високо го цени значењето на парламентарната
димензија, како еден од главните столбови за изградување, зацврстување и транспарентност на процесот на
евроатлантска интеграција на Република Македонија.
5. Го поздравува конкретниот придонес на Конгресот на Соединетите Американски Држави во однос на
приемот на Република Македонија и другите земји
членки на Јадранската повелба во НАТО.
6. Изразува подготвеност, преку своето учество во
работата на парламентарните собранија на меѓународните организации и во другите форми на парламентарната дипломатија, континуирано да ги застапува интересите, да ги афирмира достигнувањата, како и да лобира за забрзување на процесот на приклучување на
Република Македонија во НАТО и ЕУ.
7. Бара Конгресот на Соединетите Американски
Држави и националните парламенти на земјите членки
на НАТО да ги искористат можностите и средствата
што им се на располагање за прием на Република Македонија во НАТО.
8. Оваа декларација ќе се достави до генералниот
секретар на НАТО, Парламентарното собрание на НАТО, Конгресот на Соединетите Американски Држави и
до другите национални парламенти на земјите членки
на НАТО и до Владата на Република Македонија.
9. Оваа декларација ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2858/1
19 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.
___________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
978.
Врз основа на член 34 и 35 став 1, точка 6 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/05 и 120/05), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 29.05.2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА – ОХРИД
Член 1
Јавната здравствена установа Специјална детска
болница – Охрид, со седиште во населба Св. Стефан,
Охрид, престанува со припојување со Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и
трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид.
Член 2
Дејноста на Јавната здравствена установа Специјална детска болница – Охрид ќе продолжи да се врши во
организационата единица – Одделение за лекување на
деца со церебрална парализа во Јавната здравствена
установа Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид.
Член 3
Со денот на отпочнување на примената на оваа одлука, Јавната здравствена установа Специјална детска
болница – Охрид од Јавната здравствена установа Специјална детска болница – Охрид ќе преземе 32 вработени и опремата за вршење на работата на организационата единица – Одделение за лекување на деца со церебрална парализа.
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Член 4
Правата и обврските од Јавната здравствена установа- Специјална детска болница – Охрид се пренесуваат
на Јавната здравствена установа – Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ –
Охрид.
Средствата за работа на Јавната здравствена установа – Специјална детска болница – Охрид, за плати,
придонеси и други надоместоци за 32 вработени и
средствата за материјални трошоци од Буџетот на Јавната здравствена установа – Специјална детска болница – Охрид се пренесуваат на Јавната здравствена установа – Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид.
Архивата на Јавната здравствена установа – Специјална детска болница – Охрид се пренесува во Јавната
здравствена установа – Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид.
Член 5
Статутот на Јавната здравствена установа – Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св.
Еразмо“ – Охрид ќе се усогласи во рок од 30 дена од
денот на отпочнување на примената на оваа одлука.
Член 6
Бришењето на Јавната здравствена установа – Специјалната детска болница – Охрид од Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок
од 30 дена од денот на отпочнување на примената на
оваа одлука.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 30.06.2007 година.
Бр. 19-3113/1
29 мај 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
979.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 114/2006), министерот за внатрешни работи
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евиденциите на Полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на Полицијата.
Член 2
Во Полицијата се водат евиденции, во вид на регистри согласно закон и тоа:
- Регистар на лица на кои по која било основа им е
ограничена слободата на движење (повикани, приведени, задржани и друго);
- Регистар на лица за кои постојат основи за сомневање дека се сторители на кривични дела или прекршоци;
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- Регистар на сторени кривични дела за кои се гони
по службена должност или прекршоци, како и за лица
оштетени со тие дела;
- Регистар на лица и предмети по кои се трага, како
и за лица и на кои им е забранет влез во Република Македонија;
- Регистар на лица на кои им е извршена проверка
на идентитетот;
- Регистар на дактилоскопирани, фотографирани
лица и лица за кои е направена ДНК анализа;
- Регистар на оперативни акции, оперативни извештаи, оперативни обработки, известувања, извори на
сознанија и лица под посебна полициска заштита;
- Регистар на дневни настани во врска со вршењето
на полициските работи;
- Регистар на употреба на средства за присилба;
- Регистар на поднесени претставки од граѓани против полициски службеник и преземени мерки;
- Регистар на сторени кривични дела од непознат
сторител;
- Регистар на привремено одземени предмети;
- Регистар на откриени фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и други фалсификувани странски валути;
- Регистар на лица над кои е извршена гранична
контрола;
- Регистар за лица за кои е извршена постапка за
утврдување на идентитетот согласно прописите за надзор на државната граница;
- Регистар на издадени одобренија за влез во Република Македонија на припадници на странски безбедносни органи со униформа, оружје и возила;
- Регистар на извршени гранични инциденти;
- Регистар на лица кои најавиле лов долж граничната линија и
- Регистар за личните податоци на вработените на
подрачјето на граничниот премин кои извршуваат стопанска дејност.
II. СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 3
Регистарот од член 2 алинеја 1 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот;
ден, месец и фодина кога е извршен уписот; име и
презиме на лицето на кое му е ограничена слободата на
движење и име и презиме на родителите на лицето на
кое му е ограничена слободата на движење; ден, месец,
година и место на раѓање на лицето на кое му е ограничена слободата на движење; живеалиште, односно престојувалиште на лицето на кое му е ограничена слободата на движење и единствен матичен број на лицето
на кое му е ограничена слободата на движење; законски основ и причини за ограничување на слободата на
движење; ден, месец, година и час кога на лицето му е
ограничена слободата на движење и ден, месец, година
и час кога престанало ограничувањето на слободата на
движење; основните права од кривичната постапка на
лицето на кое му е ограничена слободата на движење;
име и презиме на лицето кое е известено за ограничувањето на слободата на друго лице и час кога е извршено известувањето за ограничувањето на слободата на
движење; име и презиме на адвокатот, односно бранителот кој е известен за ограничувањето на слободата на
движењето на лицето, како и дали адвокатот, односно
бранителот бил присутен за време на разговорот со лицето на кое му е ограничена слободата на движење и
име и презиме на лекарот кој извршил преглед на лицето на кое му е ограничена слободата на движење, датум и час на прегледот.
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Член 4
Регистарот од член 2 алинеја 2 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот; ден,
месец и година кога е извршен уписот; кратка содржина
на оперативната информација во која се содржани податоци за лицето или лицата за кои постојат основи на
сомневање дека се сторители на кривични дела или прекршоци; име и презиме на полицискиот службеник кој ја
поднел оперативната информација; име и презиме на полицискиот службеник кој е задолжен за постапување по
поднесената оперативна информација; организациониот
облик на Министерството за внатрешни работи до кој е
доставена оперативната информација; понатамошниот
начин на постапувањето по поднесената оперативна информација, односно видот на актот кој се поднесува по
оперативната информација.
Член 5
Регистарот од член 2 алинеја 3 на овој правилник,
ги содржи следните податоци за: реден број на уписот
и број од регистарот на дневни настани во врска со вршење на полициските работи или деловоден број од
писарница; деловоден број на записникот од извршениот увид или деловодниот број од записникот за прием
на кривичната, односно прекршочната пријава; ден,
месец и година на сторување на кривичното дело, односно прекршокот; ден, месец и година на пријавувањето на кривичното дело, односно прекршокот; име и
презиме на лицето кое го пријавило кривичното дело,
односно прекршокот, име и презиме на родителите на
лицето кое го пријавило кривичното дело, односно
прекршокот, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, единствен матичен број на лицето кое го пријавило кривичното дело,
односно прекршокот, ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното лице кое го пријавило кривичното дело, односно
прекршокот, име и презиме на оштетениот од извршеното кривичното дело, односно прекршокот, име и презиме на неговите родители, ден, месец, година и место
на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште,
единствен матичен број на лицето, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното
лице како оштетено од кривичното дело, односно прекршокот; правна квалификација и опис на кривичното
дело, односно прекршокот и висина на материјалната
штета изразена во денари; име и презиме на полицискиот службеник задолжен со откривање на сторителот
на кривично дело, односно прекршокот; ден, месец и
година на откривање на сторителот на кривичното дело, односно прекршокот; податоци за организациониот
облик на Министерството за внатрешни работи кој го
открил сторителот на кривичното дело, односно прекршокот; пријавени лица, деловоден број на известувањето испратено на оштетениот и промените што се од
значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 6
Регистарот од член 2 алинеја 4 на овој правилник е
составен од посебно издвоени шест подрегистри и тоа:
- Подрегистар на распишани потерници по издадени наредби од судови, државни органи и други институции;
- Подрегистар на распишани расписи на Секторите
за внатрешни работи, Полициските станици од општа
надлежност, Одделот за организиран криминал и други
организациони облици на Министерството за внатрешни работи;
- Подрегистар на распишани објави за одземени моторни возила;
- Подрегистар на распишани објави за украдено
оружје и други предмети;
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- Подрегистар на исчезнати лица и пронајдени лешеви и
- Подрегистар за лица на кои им е забранет влез во
Република Македонија.
Подрегистарот од став 1 алинеја 1 на овој правилник ги содржи следните податоци за: реден број на
уписот; име, презиме и единствен матичен број на лицето за кое е распишана потерницата; број на телеграма, ден, месец и година на распишување на телеграмата и организационен облик на Министерството за внатрешни работи кој ја распишал и запрел телеграмата;
судот, државниот орган и други институции по чие барање е распишана телеграмата; друго полициско овластување применето на лицето за кое е распишана потерницата; број на гласникот и промените што се од
значење за промената на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Подрегистарот од став 1 алинеја 2 на овој член ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот;
име, презиме и единствен матичен број на лицето за
кое е распишан расписот; број на телеграма, ден, месец
и година на распишување на телеграмата и организационен облик на Министерството за внатрешни работи
што ја распишал и запрел телеграмата; организациониот облик на Министерството за внатрешни работи по
чие барање е распишана телеграмата; друго полициско
овластување применето на лицето за кое е распишан
расписот; законската одредба која се однесува на кривичното дело за кое постои основано сомневање дека е
сторено и промените што се од значење за промената
на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Подрегистарот од став 1 алинеја 3 на овој член ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот;
марка, регистарски број и број на шасија на моторното
возило за кое е распишана објавата; број на телеграмата, ден, месец и година на распишување на телеграмата
и организационен облик на Министерството за внатрешни работи што ја распишал и запрел телеграмата;
суд, државен орган и друга институција по чие барање
е распишана телеграмата; друго полициско овластување применето на моторното возило за кое е распишана
објавата; податоци за пријавителот и промените што се
од значење за промената на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Подрегистарот од став 1 алинеја 4 на овој член ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот;
вид на оружјето за кое е распишана објавата; краток
опис на оружјето или предметот, марка, калибар и сериски број на оружјето за кое е распишана објава; број
на телеграмата, ден, месец и година на распишување на
телеграмата и организационен облик на Министерството за внатрешни работи што ја распишал и запрел телеграмата; организационен облик на Министерството за
внатрешни работи по чие барање е распишана телеграмата и име и презиме, ден, месец и година на раѓање и
единствен матичен број на сопственикот на оружјето
или предметот, ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното
лице, сопственик на оружјето или предметот.
Подрегистарот од став 1 алинеја 5 на овој член е составен од два дела. Првиот дел од подрегистарот ги содржи следниве податоци за: реден број на уписот; име,
презиме и татково име на лицето кое е пријавено како
исчезнато и за кое е распишана потрага; ден, месец и
година на раѓање на лицето кое е пријавено како исчезнато и за кое е распишана потрага; живеалиште, односно престојувалиште на лицето кое е пријавено како исчезнато и за кое е распишана потрага; ден, месец и година на пријавувањето, исчезнувањето и запирањето
на потрагата по лицето; име, презиме и татково име на
лицето кое го пријавило исчезнувањето на лицето за
кое е распишана потрага; број на телеграмата, ден, месец и година на распишување на телеграмата и организационен облик на Министерството за внатрешни рабо-
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ти што ја распишал и запрел телеграмата; друго полициско овластување применето на лицето кое е пријавено за исчезнато и за кое е распишана потрага; основот
за запирање на потрагата по исчезнатото лице; број на
гласникот и промените што се од значење за промената
на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Вториот дел од подрегистарот ги содржи следните податоци за: реден број на уписот; ден, месец, година и
место на пронаоѓање на лешот; опис на лешот (пол, возраст и се друго што е неопходно за опис на лешот);
опис на облеката на лешот и ден, месец и година на
идентификација на лешот и име и презиме на лицето
кое го идентификувало лешот.
Подрегистарот од став 1 алинеја 6 на овој член ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот;
име и презиме на странецот на кој му е забранет влезот
во Република Македонија; ден, месец, година, место и
држава на раѓање на странецот; број, вид, датум, место
на издавање и рок на важење на патната исправа на
странецот; причина за забрана за влез во Република
Македонија и промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Член 7
Регистарот од член 2 алинеја 5 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот и
број од регистарот на дневни настани во врска со вршењето на полициските работи; ден, месец и година кога
е извршен уписот; ден, месец, година, час и место на
извршување на проверката на идентитетот на лицето;
име и презиме на лицето на кое е извршена проверка
на идентитетот, име и презиме на родителите на лицето
на кое е извршена проверка на идентитетот; ден, месец,
година и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен број на лицето на
кое му е извршена проверка на идентитетот; законски
основ и причини за извршената проверка на идентитетот на идентитетот; име и презиме на полицискиот
службеник кој извршил проверка на идентитетот на лицето; начин на кој е утврден идентитетот на лицето; деловоден број од писарница на службените материјали и
промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 8
Регистарот од член 2 алинеја 6 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот;
ден, месец и година кога е извршен уписот; име и презиме на дактилоскопираното лице, фотографираното
лице и лицето на кое е направена ДНК анализа, име и
презиме на родителите на дактилоскопираното лице,
фотографираното лице и лицето на кое е направена
ДНК анализа; ден, месец, година и место на раѓање,
живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен број на дактилоскопираното лице, фотографираното лице и лицето за кое е направена ДНК анализа; законски основ и причини за дактилоскопирање, фотографирање и ДНК анализа; име и презиме на полицискиот службеник кој е задолжен за постапување; деловоден број од писарница на службените материјали и
промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 9
Регистарот од член 2 алинеја 7 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот;
ден, месец и година кога е извршен уписот; кратка содржина на оперативната информација во врска со заведените оперативни акции, оперативни извештаи, оперативни обработки, известувања, извори на сознанија и
лица под посебна полициска заштита; име и презиме на
полицискиот службеник кој ја поднел оперативната информација; име и презиме на полицискиот службеник
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кој е задолжен за постапување по поднесената оперативна информација; организационен облик на Министерството за внатрешни работи до кој е доставена оперативната информација; начин и резултат од постапувањето по поднесената оперативна информација.
Член 10
Регистарот од член 2 алинеја 8 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот и
деловоден број од писарницата; ден, месец, година и
час кога настанот е пријавен, односно кога е дознаено
за настанот; име и презиме на пријавителот, име и презиме на родителите на пријавителот, ден, месец, година
и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен број на пријавителот, ако
пријавителот е физичко лице, односно назив, седиште,
даночен број и шифра на дејност на пријавителот, ако
пријавителот е правно лице; краток опис на пријавените или дознаените настани (кривични дела, прекршоци,
примената на полициски овластувања, обраќање на
граѓаните по прашања од надлежност на Министерството за внатрешни работи, загрозување на луѓето и
имотот и сите останати настани од значење за Министерството за внатрешни работи); преземени мерки од
организациониот облик на Министерството за внатрешни работи во врска со поднесена кривична, односно прекршочна пријава, извршен увид на лице место,
записник за примена кривична пријава, испратена интервенција од страна на полициски службеник, поднесок по извршена интервенција и евидентен број на сите
поднесоци и промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 11
Регистарот од член 2 алинеја 9 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот и
број од регистарот на дневни настани во врска со вршење на полициските работи; ден, месец, година и час на
употреба на средство за присилба; место на употреба
на средство за присилба; вид на употребеното средство
за присилба; име и презиме на лицето врз кое е употребено средство за присилба, име и презиме на родителите на лицето врз кое е употребено средство за присилба, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште,
односно престојувалиште и единствен матичен број на
лицето врз кое е употребено средство на присилба;
последици од употребата на средство за присилба; име
и презиме на полицискиот службеник кој употребил
средство за присилба; деловоден број на сите поднесени службени материјали; оцена на оправданоста на
употребата на средство за присилба; деловоден број на
службените материјали доставени до организациониот
облик на Министерството за внатрешни работи што ги
врши работите во врска со внатрешна контрола, професионални стандарди и ревизија и промените што се од
значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 12
Регистарот од член 2 алинеја 10 на овој правилник
ги содржи следните податоци за: реден број на уписот
и деловоден број од писарница; реден број од регистарот на дневни настани во врска со вршењето на полициските работи; ден, месец, година и час кога е поднесена претставката против полицискиот службеник; име
и презиме на подносителот на претставката, име и презиме на родителите на подносителот на претставката,
ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, единствен матичен број на
подносителот на претставката, ако подносителот е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и
шифра на дејност на подносителот, ако подносителот е
правно лице; кратка содржина на поднесената претставка; преземените мерки од страна на организациониот
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облик на Министерството за внатрешни работи и евидентен број на поднесените службени материјали и деловоден број од препратената претставка до организациониот облик на Министерството за внатрешни работи што ги врши работите во врска со внатрешна контрола, професионални стандарди и ревизија.
Член 13
Регистарот од член 2 алинеја 11 на овој правилник
ги содржи следните податоци за: реден број на уписот
и број од регистарот на дневни настани во врска со вршењето на полициските работи или деловоден број од
писарница; деловоден број на записникот од извршениот увид или деловодниот број на записник за прием на
кривична пријава; ден, месец и година на сторувањето
на кривичното дело од непознат сторител; ден, месец и
година на пријавување на кривичното дело од непознат
сторител; име и презиме на лицето кое го пријавило
кривичното дело, име и презиме на родителите на лицето кое го пријавило кривичното дело, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, единствен матичен број на лицето кое го
пријавило кривичното дело, како и име и презиме на
лицето кое е оштетено од извршеното кривично дело,
име и презиме на родителите на лицето кое е оштетено
од извршеното кривично дело, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште,
единствен матичен број на лицето кое е оштетено од
извршеното кривично дело, ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на
правното лице кое го пријавило кривичното дело и на
оштетениот; краток опис на кривичното дело, правна
квалификација на кривичното дело и висина на материјалната штета изразена во денари; име и презиме на полицискиот службеник задолжен да постапува по стореното кривично дело; ден, месец и година на откривање
на сторителот на кривичното дело; организациониот
облик на Министерството за внатрешни работи кој го
открил сторителот на кривичното дело; пријавените
лица, деловоден број од известувањето испратено на
оштетениот и промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 14
Регистарот од член 2 алинеја 12 на овој правилник ги
содржи следните податоци за: реден број на уписот и
број од регистарот на дневни настани во врска со вршење на полициските работи или деловоден број од писарница; ден, месец, година и час кога е одземен предметот;
име и презиме на лицето од кое е одземен предметот,
име и презиме на родителите на лицето од кое е одземен
предметот, ден, месец и година на раѓање, живеалиште,
односно престојувалиште, единствен матичен број на
лицето од кое е одземен предметот, ако е физичко лице,
односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното лице од кое е одземен предметот; краток опис на идентификационите обележја на одземениот
предмет и неговата материјална вредност изразена во
денари; законски основ и причина за одземање на предметот; име и презиме на полицискиот службеник кој го
одзел предметот; име и презиме на лицето на кое му е
предаден одземениот предмет на чување и место каде се
чува одземениот предмет; ден, месец, година и час на
враќање на одземениот предмет, како и име и презиме
на лицето на кое му е вратен одземениот предмет, име и
презиме на родителите на лицето на кое му е вратен одземениот предмет, ден, месец и година на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, единствен матичен
број на лицето на кое му е вратен одземениот предметот,
ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен
број и шифра на дејност на правното лице на кое му е
вратен одземениот предметот; законскиот основ за враќање на одземениот предмет и промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци
во регистарот.
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Член 15
Регистарот од член 2 алинеја 13 на овој правилник
ги содржи следните податоци за: реден број на уписот
и број од регистарот на дневни настани во врска со вршењето на полициските работи или деловоден број од
писарница; ден, месец, година и час кога се одземени
фалсификуваните пари, фалсификуваните парични
единици – евра и другите фалсификувани странски валути; име и презиме на лицето од кое се одземени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути,
име и презиме на родителите на лицето од кое се одземени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски
валути, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште и единствен матичен
број на лицето од кого се одземени фалсификуваните
пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути, ако е физичко
лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра
на дејност на правното лице од кого се одземени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути;
број на апоени и сериски броеви на одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици –
евра и други фалсификувани странски валути; законски основ и причини за одземање на фалсификуваните
пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути; име и презиме
на полицискиот службеник кој ги одзел фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и
другите фалсификувани странски валути; име и презиме на лицето на кое се предадени на чување фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици –
евра и другите фалсификувани странски валути и место каде истите се чуваат; ден, месец, година и час на
враќање на одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и други фалсификувани странски валути, име и презиме на лицето на кое му
се вратени одземените фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути, име и презиме на родителите на лицето на кое му се вратени одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и
другите фалсификувани странски валути, ден, месец,
година и место на раѓање, живеалиште, престојувалиште и единствен матичен број на лицето на кое му се
вратени одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути, ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното лице на кое му се вратени одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и
другите фалсификувани странски валути; законскиот
основ за враќање на одземените фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути и промените што се
од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 16
Регистрите од член 2 алинеи 14, 15, 16, 17, 18 и 19
на овој правилник ги содржат податоците утврдени со
прописите за надзор на државната граница.
Член 17
Регистрите од членот 2 на овој правилник се водат
во укоричена книга со страници, на која на насловната
страна, на горниот дел на страната пишува: „Република
Македонија – Министерство за внатрешни работи”, а
во средината на страната е наведен називот на регистрите.
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Секоја страница од регистрите од став 1 на овој
член има реден број напишан со арапски броеви, по
растечка големина.
Укоричената книга од став 1 на овој член е со следните димензии:
- 29,7 сантиметри на 42,0 сантиметри (А3 формат)
за регистрите од член 2 алинеи 1, 3, 8 и 11 на овој правилник и
- 29,7 сантиметри на 21,0 сантиметри (А4 формат)
за регистрите од член 2 алинеи 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 и 19 на овој правилник.
Регистрите од став 1 на овој член се водат рачно или
преку систем за автоматска обработка на податоците.
При исправка на веќе внесен податок во регистрите
од став 1 на овој член кои се водат рачно, истиот се
прецртува, на начин што погрешно внесениот податок
останува видлив.
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 18
Регистарот од член 2 алинеја 1 ги содржи следните
рубрики: реден број; датум; име и презиме; датум и место на раѓање, живеалиште/ престојувалиште и ЕМБГ;
законски основ и причини; почеток и завршување на
ограничувањето на слободата на движење; поука; известено лице; адвокат и лекар (Образец број 1).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот; во рубриката „Датум” се запишува денот, месецот и годината кога
е извршен уписот; во рубриката „Име и презиме” се запишуваат име и презиме на лицето на кое му е ограничена слободата на движење и име и презиме на родителите на лицето на кое му е ограничена слободата; во
рубриката „Датум и место на раѓање, живеалиште/престојувалиште и ЕМБГ” се запишуваат денот, месецот,
годината и местото на раѓање на лицето на кое му е
ограничена слободата на движење, живеалиштето, односно престојувалиштето на лицето на кое му е ограничена слободата на движење и единствениот матичен
број на лицето на кое му е ограничена слободата на
движење; во рубриката „Законски основ и причини” се
запишуваат законскиот основ и причините за ограничување на слободата на движење; во рубриката „Почеток и завршување на ограничување на слободата на
движење” се запишуваат денот, месецот, годината и часот кога на лицето му е ограничена слободата на движење и денот, месецот, годината и часот кога престанало ограничувањето на слободата на движење; во рубриката „Поука” се запишува дали лицето на кое му е
ограничена слободата на движење е поучено за основните права од кривичната постапка; во рубриката „Известено лице” се запишуваат името и презимето на лицето кое е известено за ограничувањето на слободата
на движење на друго лице и час кога е извршено известувањето за ограничувањето на слободата на движење; во рубриката „Адвокат” се запишуваат името и
презимето на адвокатот, односно бранителот кој е известен за ограничувањето на слободата на движењето
на лицето, како и дали адвокатот, односно бранителот
бил присутен за време на разговорот со лицето на кое
му е ограничена слободата и во рубриката „Лекар” се
запишуваат името и презимето на лекарот кој извршил
преглед на лицето на кое му е ограничена слободата на
движење, датум и час на прегледот.
Член 19
Регистарот од член 2 алинеја 2 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број; датум; содржина
на оперативната информација; подносител; задолжен
полициски службеник; доставено и забелешка (Образец број 2).
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Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот; во рубриката „Датум” се запишуваат денот, месецот и годината
кога е извршен уписот; во рубриката „Содржина на
оперативната информација” се запишува кратката содржина на оперативната информација во која се содржани податоци за лицето или лицата за кои постојат
основи на сомневање дека се сторители на кривични
дела или прекршоци; во рубриката „Подносител” се запишуваат името и презимето на полицискиот службеник кој ја поднел оперативната информација; во рубриката „Задолжен полициски службеник” се запишуваат
името и презимето на полицискиот службеник кој е задолжен за постапување по поднесената оперативна информација; во рубриката „Доставено” се внесува организациониот облик на Министерството за внатрешни
работи до кој е доставена оперативната информација и
во рубриката „Забелешка” се внесува понатамошниот
начин на постапување по поднесената оперативна информација, односно видот на актот кој се поднесува по
оперативната информација.
Член 20
Регистарот од член 2 алинеја 3 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број и број од регистарот на дневни настани или деловоден број од писарница; деловоден број од записникот или од КУ/ПП
број; датум на сторување; датум на пријавување; пријавител и оштетен; правна квалификација и материјална
штета; полициски службеник; датум на откривање на
сторителот; организационен облик и забелешка (Образец број 3).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден
број и број од регистарот на дневни настани или деловоден број од писарница” се запишува редниот број на
уписот и бројот од регистарот за дневни настани во врска со вршењето на полициските работи или деловодниот број од писарницата; во рубриката „Деловоден
број од записникот или КУ/ПП број” се запишува деловодниот број на записникот од извршениот увид или
деловодниот број од записникот за прием на кривичната, односно прекршочната пријава; во рубриката „Датум на сторување” се запишува денот, месецот и годината на сторувањето на кривичното дело, односно прекршокот; во рубриката „Датум на пријавување” се запишува денот, месецот и годината на пријавувањето на
кривичното дело, односно прекршокот; во рубриката
„Пријавител и оштетен” се запишуваат името и презимето на лицето кое го пријавило кривичното дело, односно прекршокот, име и презиме на неговите родители, ден, месец, година и место на раѓање, живеалиште,
односно престојувалиште, единствен матичен број на
лицето кое го пријавило кривичното дело, односно
прекршокот, ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното лице кое го пријавило кривичното дело, односно прекршокот, име и презиме на оштетениот од стореното
кривичното дело, односно прекршокот, име и презиме
на неговите родители, ден, месец, година и место на
раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, единствен матичен број на лицето кое е оштетено од стореното кривично дело, односно прекршокот, ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното лице кое е оштетено од стореното кривичното дело, односно прекршокот; во рубриката „Правна квалификација и материјална штета”
се запишува правната квалификација и опис на кривичното дело, односно прекршокот и висината на материјалната штета изразена во денари; во рубриката „Полициски службеник” се запишуваат името и презимето на
полицискиот службеник задолжен со откривање на
сторителот на кривичното дело, односно прекршокот;
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во рубриката „Датум на откривање на сторителот” се
запишува денот, месецот и годината на откривање на
сторителот на кривичното дело, односно прекршокот;
во рубриката „Организационен облик” се запишува организациониот облик на Министерството за внатрешни
работи кој го открил стореното кривично дело, односно прекршокот и во рубриката „Забелешка” се запишуваат податоци за пријавените лица, деловодниот број
на известувањето испратено на оштетениот и промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 21
Подрегистарот од член 6 став 2 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име, презиме
и ЕМБГ; број и датум на телеграма и организационен
облик; суд, државен орган и други институции; полициско овластување и забелешка (Образец број 4).
Во образецот на подрегистарот од став 1 на овој
член се запишуваат следните податоци: во рубриката
„Реден број” се запишува редниот број на уписот; во
рубриката „Име, презиме и ЕМБГ” се запишуваат името, презимето и единствениот матичен број на лицето
за кое е распишана потерницата; во рубриката „Број и
датум на телеграма и организационен облик” се запишуваат бројот на телеграмата, денот, месецот и годината на распишување на телеграмата и организациониот
облик на Министерството за внатрешни работи кој ја
распишал и запрел телеграмата; во рубриката „Суд, државен орган и други институции” се запишува судот,
државниот орган или друга институција по чие барање
е распишана телеграмата; во рубриката „Полициско овластување” се запишува друго полициско овластување
применето на лицето за кое е распишана потерница и
во рубриката „Забелешка” се запишува бројот на гласникот и промените што се од значење за промената на
претходно запишаните податоци во регистарот.
Подрегистарот од член 6 став 3 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име, презиме
и ЕМБГ; број и датум на телеграма и организационен
облик; организационен облик; полициско овластување
и забелешка (Образец број 4-а).
Во образецот на подрегистарот од став 3 на овој
член се запишуваат следните податоци: во рубриката
„Реден број” се запишува редниот број на уписот; во
рубриката „Име, презиме и ЕМБГ” се запишуваат името, презимето и единствениот матичен број на лицето
за кое е распишан расписот; во рубриката „Број и датум на телеграма и организационен облик” се запишуваат бројот на телеграмата, денот, месецот и годината
на распишување на телеграмата и организациониот облик на Министерството за внатрешни работи кој ја распишал и запрел телеграмата; во рубриката „Организационен облик” се запишува организациониот облик на
Министерството за внатрешни работи по чие барање е
распишана телеграмата; во рубриката „Полициско овластување” се запишува друго полициско овластување
применето на лицето за кое е распишан распис и во рубриката „Забелешка” се запишуваат законската одредба која се однесува на кривичното дело за кое постои
основано сомневање дека е сторено и промените што
се од значење за промената на претходно запишаните
податоци во подрегистарот.
Подрегистарот од член 6 став 4 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; марка, регистарски број и број на шасија на моторното возило;
број и датум на телеграма и организационен облик;
суд, државен орган и друга институција; полициско овластување и забелешка (Образец број 4-б).
Во образецот на подрегистарот од став 5 на овој
член се запишуваат следните податоци: во рубриката
„Реден број” се запишува редниот број на уписот; во
рубриката „Марка, регистарски број и број на шасија
на моторното возило” се запишува марката, регистар-
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скиот број и бројот на шасија на моторното возило за
кое е распишана објавата; во рубриката „Број и датум
на телеграма и организационен облик” се запишува
бројот на телеграмата, денот, месецот и годината на
распишување на телеграмата и организациониот облик
на Министерството за внатрешни работи кој ја распишал и запрел телеграмата; во рубриката „Суд, државен
орган и друга институција” се запишува судот, државниот орган и другата институција по чие барање е распишана телеграмата; во рубриката „Полициско овластување” се запишува другото полициско овластување
применето на моторното возило за кое е распишана објавата и во рубриката „Забелешка” се запишуваат податоци за пријавителот и промените што се од значење за
промената на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Подрегистарот од член 6 став 5 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број; вид на оружјето;
опис на оружјето или предметот, марка, калибар, сериски број на оружјето; број и датум на телеграмата и организационен облик и сопственик (Образец број 4-в).
Во образецот на подрегистарот од став 6 на овој
член се запишуваат следниве податоци: во рубриката
„Реден број” се запишува редниот број на уписот; во
рубриката „Вид на оружјето” се запишува видот на
оружјето за кое е распишана објавата; во рубриката
„Опис на оружјето или предметот, марка, калибар, сериски број на оружјето” се запишува краток опис на
оружјето или предметот, за кое е распишана објавата,
марката, калибарот и серискиот број на оружјето за кое
е распишана објавата; во рубриката „Број и датум на
телеграмата и организационен облик” се запишува бројот на телеграмата, ден, месец и година на распишување на телеграмата и организациониот облик на Министерството за внатрешни работи кој ја распишал и запрел телеграмата; во рубриката „Организационен облик” се запишува организациониот облик на Министерството за внатрешни работи по чие барање е распишана телеграмата и во рубриката „Сопственик” се запишува име и презиме, ден, месец и година на раѓање и
единствен матичен број на сопственикот на оружјето
или предметот, ако е физичко лице, односно назив, седиште, даночен број и шифра на дејност на правното
лице, сопственик на оружјето или предметот.
Првиот дел од подрегистарот од член 6 став 6 на
овој правилник ги содржи следните рубрики: реден
број; исчезнато лице; датум и место на раѓање на исчезнатото лице; живеалиште/ престојувалиште на исчезнатото лице; датум на пријавување, исчезнување и
запирање на потрагата; пријавител; број и датум на телеграмата и организационен облик; полициско овластување; основ на запирање на потрагата и забелешка
(Образец број 4-г).
Во образецот на подрегистарот од став 9 на овој
член се запишуваат следните податоци: во рубриката
„Реден број” се запишува редниот број на уписот; во
рубриката „Исчезнато лице” се запишува името, презимето и татковото име на лицето кое е пријавено како
исчезнато и за кое е распишана потрага; во рубриката
„Датум и место на раѓање на исчезнатото лице “ се запишува денот, месецот и годината на раѓање на лицето
кое е пријавено како исчезнато и за кое е распишана
потрага; во рубриката „Живеалиште/престојувалиште
на исчезнатото лице” се запишува живеалиштето, односно престојувалиштето на лицето кое е пријавено како исчезнато и за кое е распишана потрага; во рубриката „Датум на пријавување, исчезнување и запирање на
потрагата” се запишуваат денот, месецот и годината на
пријавувањето, исчезнувањето и запирањето на потрагата по лицето; во рубриката „Пријавител” се запишува
името, презимето и татковото име на лицето кое го
пријавило исчезнувањето на лицето за кое е распишана
потрага; во рубриката „Број и датум на телеграмата и
организационен облик” се запишува бројот на телегра-
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мата, денот, месецот и годината на распишување на телеграмата и организациониот облик на Министерството за внатрешни работи кој ја распишал и запрел телеграмата; во рубриката „Полициско овластување” се запишува другото полициско овластување применето на
лицето кое е пријавено за исчезнато и за кое е распишана потрага; во рубриката „Основ на запирање на потрагата” се запишува основот за запирање на потрагата
по исчезнатото лице и во рубриката „Забелешка” се запишува бројот на гласникот и промените што се од
значење за промената на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Вториот дел на подрегистарот од член 6 став 6 на
овој правилник ги содржи следните рубрики: реден
број; датум и место на пронаоѓање на лешот; опис на
лешот; облеката на лешот и датум на идентификација и
лице кое го идентификувало лешот (Образец број 4-г).
Во образецот на подрегистарот од став 11 на овој
член се запишуваат следните податоци: во рубриката
„Реден број” се запишува редниот број на уписот; во
рубриката „Датум и место на пронаоѓање на лешот” се
запишуваат денот, месецот, годината и местото на пронаоѓање на лешот; во рубриката „Опис на лешот” се запишуваат полот, возраста и се друго што е неопходно
за опис на лешот; во рубриката „Облека на лешот”, се
запишува опис на облеката на лешот и во рубриката
„Датум на идентификација и лице кое го идентификувало лешот” се запишуваат денот, месецот и годината
кога е идентификуван лешот и име и презиме на лицето кое го идентификувало лешот.
Подрегистарот од член 6 став 7 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број; име и презиме на
странецот; датум, место и држава на раѓање на странецот; патна исправа; причина за забрана за влез во Република Македонија и забелешка (Образец број 4-д).
Во образецот на подрегистарот од став 13 на овој
член се запишуваат следните податоци: во рубриката
„Реден број” се запишува редниот број на уписот; во
рубриката „Име и презиме на странецот” се запишува
името и презимето на странецот на кој му е забранет
влезот во Република Македонија; во рубриката „Датум,
место и држава на раѓање на странецот” се запишува
денот, месецот, годината, местото и државата на раѓање на странецот; во рубриката „Патна исправа” се запишува бројот, видот, датумот, местото на издавање и
рокот на важење на патната исправа на странецот; во
рубриката „Причина за забрана за влез во Република
Македонија” се запишува причината за забраната за
влез во Република Македонија и во рубриката „Забелешка” се запишуваат промените што се од значење за
промената на претходно запишаните податоци во подрегистарот.
Член 22
Регистарот од член 2 алинеја 5 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број и број од регистарот на дневни настани; датум на уписот; датум, час
и место на проверка на идентитетот на лицето; име и
презиме; датум и место на раѓање, живеалиште/ престојувалиште и ЕМБГ; законски основ и причини за
проверка на идентитетот; полициски службеник; начин
на утврдување на идентитетот на лицето и забелешка
(Образец број 5).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој
член се запишуваат следните податоци: во рубриката
„Реден број и број од регистарот на дневни настани” се
запишува редниот број на уписот и бројот од регистарот на дневни настани во врска со вршењето на полициските работи; во рубриката „Датум на уписот” се запишува денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во рубриката „Датум, час и место на проверка на
идентитетот на лицето” се запишуваат денот, месецот,
годината, часот и местото на извршување на проверката на идентитетот на лицето; во рубриката „Име и пре-
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зиме” се запишуваат името и презимето на лицето на
кое е извршена проверка на идентитетот, името и презимето на родителите на лицето на кое е извршена проверка на идентитетот; во рубриката „Датум и место на
раѓање, живеалиште/ престојувалиште и ЕМБГ” се запишуваат денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето и
единствениот матичен број на лицето на кое му е извршена проверка на идентитетот; во рубриката „Законски
основ и причини за проверка на идентитетот” се запишуваат законскиот основ и причините за извршената
проверка на идентитетот на лицето; во рубриката „Полициски службеник” се запишува името и презимето
на полицискиот службеник кој извршил проверка на
идентитетот на лицето; во рубриката „Начин на утврдување на идентитетот на лицето” се запишува начинот на кој е утврден идентитетот на лицето и во рубриката „Забелешка” се запишува деловодниот број од писарница на службените материјали и промените што се
од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 23
Регистарот од член 2 алинеја 6 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број; датум на уписот;
име и презиме; датум и место на раѓање, живеалиште/
престојувалиште и ЕМБГ; законски основ и причини;
полициски службеник и забелешка (Образец број 6).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот; во рубриката „Датум на уписот” се запишува денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во рубриката „Име и
презиме” се запишуваат името и презимето на дактилоскопираното лице, фотографираното лице и лицето за
кое е направена ДНК анализа, името и презимето на
родителите на дактилоскопираното лице, фотографираното лице и лицето за кое е направена ДНК анализа; во
рубриката „Датум и место на раѓање, живеалиште/ престојувалиште и ЕМБГ” се запишуваат денот, месецот,
годината и местото на раѓање, живеалиштето, односно
престојувалиштето и единствениот матичен број на дактилоскопираното лице, фотографираното лице и лицето за кое е направена ДНК анализа; во рубриката „Законски основ и причини” се запишуваат законскиот основ и причините за дактилоскопирањето, фотографирањето или ДНК анализата; во рубриката „Полициски
службеник” се запишува името и презимето на полицискиот службеник кој е задолжен за постапување и во
рубриката „Забелешка” се запишува деловодниот број
од писарница на службените материјали и промените
што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 24
Регистарот од член 2 алинеја 7 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број; датум на уписот;
кратка содржина; подносител; полициски службеник;
доставено и забелешка (Образец број 7).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот; во рубриката „Датум на уписот” се запишува денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во рубриката „Кратка
содржина” се запишува кратката содржина на оперативната информација во врска со заведените оперативни акции, оперативни извештаи, оперативни обработки, известувања, извори на сознанија и лица под посебна полициска заштита; во рубриката „Подносител”
се запишува името и презимето на полицискиот службеник кој ја поднел оперативната информација; во рубриката „Полициски службеник” се запишува името и
презимето на полицискиот службеник кој е задолжен
за постапување по поднесената оперативна информа-
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ција; во рубриката „Доставено” се запишува организациониот облик на Министерството за внатрешни работи до кој е доставена оперативната информација и во
рубриката „Забелешка” се запишуваат начинот и резултатот од постапување по поднесена оперативна информација.
Член 25
Регистарот од член 2 алинеја 8 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број и деловоден број
од писарница; датум и час на дознавање; пријавител;
краток опис на настанот; преземени мерки и забелешка
(Образец број 8).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден
број и деловоден број од писарница” се запишува редниот број на уписот и деловодниот број од писарницата; во рубриката „Датум и час на дознавање” се запишува денот, месецот, годината и часот кога настанот е
пријавен, односно кога е дознаено за настанот; во рубриката „Пријавител” се запишува името и презимето
на пријавителот, името и презимето на родителите на
пријавителот, денот, месецот, годината и местото на
раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето и
единствениот матичен број на пријавителот, ако пријавителот е физичко лице, односно називот, седиштето,
даночниот број и шифрата на дејност на пријавителот,
ако пријавителот е правно лице; во рубриката „Краток
опис на настанот” се запишува краткиот опис на пријавените или дознаените настани (кривичните дела, прекршоците, примената на полициски овластувања, обраќање на граѓаните по прашања од надлежност на Министерството за внатрешни работи, загрозување на луѓето и имотот и сите останати настани од значење за
Министерството за внатрешни работи); во рубриката
„Преземени мерки” се запишуваат преземените мерки
од организациониот облик на Министерството за внатрешни работи, во врска со поднесена кривична, односно прекршочна пријава, извршен увид на лице место, записник за примена кривична пријава, испратена
интервенција од страна на полициски службеник, поднесок по извршена интервенција и евидентен број на
сите поднесоци и во рубриката „Забелешка” се запишуваат промените што се од значење за промената на
претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 26
Регистарот од член 2 алинеја 9 на овој правилник ги
содржи следните рубрики: реден број и број од регистарот на дневни настани; датум и час; место; вид на
средство за присилба; лице врз кое е употребено средство за присилба; последици; полициски службеник; деловоден број на службените материјали; оцена на
оправданоста и забелешка (Образец број 9).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден
број и број од регистарот на дневни настани” се запишува редниот број на уписот и бројот од регистарот на
дневни настани во врска со вршењето на полициските
работи; во рубриката „Датум и час” се запишуваат денот, месецот, годината и часот на употреба на средство
за присилба; во рубриката „Место” се запишува местото на употреба на средството за присилба; во рубриката „Вид на средство за присилба” се запишува видот на
употребеното средство за присилба; во рубриката „Лице врз кое е употребено средство за присилба” се запишува името и презимето на лицето врз кое е употребено средство за присилба, името и презимето на родителите на лицето врз кое е употребено средство за присилба, денот, месецот, годината и местото на раѓање,
живеалиштето, односно престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето врз кое е употребено
средство на присилба; во рубриката „Последици” се запишуваат последиците од употребата на средство за
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присилба; во рубриката „Полициски службеник” се запишува името и презимето на полицискиот службеник
кој употребил средство за присилба; во рубриката „Деловоден број на службените материјали” се запишува
деловодниот број на сите поднесени службени материјали; во рубриката „Оцена на оправданоста” се запишува оцена на оправданоста на употребата на средството
за присилба и во рубриката „Забелешка” се запишува
деловоден број на службените материјали доставени до
организациониот облик на Министерството за внатрешни работи што ги врши работите во врска со внатрешна контрола, професионални стандарди и ревизија
и промените што се од значење за промената на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 27
Регистарот од член 2 алинеја 10 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број и деловоден
број од писарница; реден број од регистарот на дневни
настани; датум и час на поднесување на претставката;
подносител; кратка содржина на поднесената претставка; преземени мерки и евидентен број на службените
материјали и забелешка (Образец број 10).
Во образецот на регистарот од став 1 на овој член
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број и деловоден број од писарница” се запишува редниот број на уписот и деловодниот број од писарница;
во рубриката „Реден број од регистарот на дневни настани” се запишува редниот број од регистарот на
дневни настани во врска со вршењето на полициските
работи; во рубриката „Датум и час на поднесување на
претставката” се запишуваат денот, месецот, годината
и часот кога е поднесена претставката против полицискиот службеник; во рубриката „Подносител” се запишува името и презимето на подносителот на претставката, името и презимето на родителите на подносителот на претставката, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето, единствениот матичен број на подносителот на
претставката, ако подносителот е физичко лице, односно називот, седиштето, даночниот број и шифрата на
дејност на подносителот, ако подносителот е правно
лице; во рубриката „Кратка содржина на поднесената
претставка” се запишува кратката содржина на поднесената претставка; во рубриката „Преземени мерки и
евидентен број на службените материјали” се запишуваат податоците за преземените мерки од страна на организациониот облик на Министерството за внатрешни
работи и евидентниот број на поднесените службени
материјали и во рубриката „Забелешка” се запишува
деловодниот број од препратената претставка до организациониот облик на Министерството за внатрешни
работи што ги врши работите во врска со внатрешна
контрола, професионални стандарди и ревизија.
Член 28
Регистарот од член 2 алинеја 11 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број и број од регистарот на дневни настани; деловоден број од записник
или деловоден број од КУ; датум на сторување; датум
на пријавување; пријавител/оштетен; краток опис и
правна квалификација на кривичното дело и материјална штета; полициски службеник; датум на откривање
на сторителот; организационен облик и забелешка
(Образец број 11).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член се
запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден број
и број од регистарот на дневни настани” се запишува редниот број на уписот и бројот од регистарот на дневни настани во врска со вршењето на полициските работи или
деловодниот број од писарница; во рубриката „Деловоден
број од записникот или деловоден број од КУ” се запишуваат деловодниот број на записникот од извршениот увид
или деловодниот број на записник за прием на кривична
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пријава; во рубриката „Датум на сторување” се запишуваат денот, месецот и годината на сторувањето на кривичното дело од непознат сторител; во рубриката „Датум на
пријавување” се запишуваат денот, месецот и годината на
пријавување на кривичното дело од непознат сторител; во
рубриката „Пријавител/оштетен” се запишуваат името и
презимето на лицето кое го пријавило кривичното дело,
името и презимето на родителите на лицето кое го пријавило кривичното дело, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето,
единствениот матичен број на лицето кое го пријавило
кривичното дело, односно името и презимето на лицето
кое е оштетено од извршеното кривично дело, името и
презимето на родителите на лицето кое е оштетено од извршеното кривично дело, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето, единствениот матичен број на лицето кое е оштетено од кривичното дело, ако е физичко лице, односно називот, седиштето, даночниот број и шифрата на дејност
на правното лице кое го пријавило кривичното дело и на
оштетениот; во рубриката „Краток опис и правна квалификација на кривичното дело и материјална штета” се запишува краткиот опис на кривичното дело, правната квалификација на кривичното дело и висината на материјалната штета изразена во денари; во рубриката „Полициски
службеник” се запишува името и презимето на полицискиот службеник задолжен да постапува по стореното
кривично дело; во рубриката „Датум на откривање на сторителот” се запишуваат денот, месецот и годината на
откривање на сторителот на кривичното дело; во рубриката „Организационен облик” се запишува организациониот
облик на Министерството за внатрешни работи кој го
открил сторителот на кривичното дело и во рубриката
„Забелешка” се запишуваат податоци за пријавените лица, деловодниот број од известувањето испратено на
оштетениот и промените што се од значење за промената
на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 29
Регистарот од член 2 алинеја 12 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број и број од регистарот на дневни настани; датум и час на одземање на
предметот; физичко или правно лице од кое е одземен
предметот; краток опис и вредност на одземениот
предмет; законски основ и причина за одземање на
предметот; полициски службеник; лице кое го чува
предметот и место на чување; датум и час на враќање и
физичко или правно лице на кое е вратен предметот и
забелешка. (Образец број 12).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број и број од регистарот на дневни настани” се запишува редниот број на уписот и бројот од регистарот на
дневни настани во врска со вршење на полициските работи или деловодниот број од писарница; во рубриката
„Датум и час на одземање на предметот” се запишуваат
денот, месецот, годината и часот кога е одземен предметот; во рубриката „Физичко или правно лице од кое
е одземен предметот” се запишуваат името и презимето на лицето од кое е одземен предметот, името и презимето на родителите на лицето од кое е одземен предметот, денот, месецот и годината на раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето, единствениот матичен број на лицето од кое е одземен предметот, ако е
физичко лице, односно називот, седиштето, даночниот
број и шифрата на дејност на правното лице од кое е
одземен предметот; во рубриката „Краток опис и вредност на одземениот предмет” се запишува краток опис
на идентификационите обележја на одземениот предмет и неговата материјалната вредност изразена во денари; во рубриката „Законски основ и причина за одземање на предметот” се запишуваат законскиот основ и
причината за одземање на предметот; во рубриката
„Полициски службеник” се запишува името и презиме-
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то на полицискиот службеник кој го одзел предметот;
во рубриката „Лице кое го чува предметот и место на
чување” се запишува името и презимето на лицето на
кое му е предаден одземениот предмет на чување и местото каде се чува одземениот предмет; во рубриката
„Датум и час на враќање и физичко или правно лице на
кое е вратен предметот” се запишуваат денот, месецот,
годината и часот на враќање на одземениот предмет,
името и презимето на лицето на кое му е вратен одземениот предмет, името и презимето на родителите на
лицето на кое му е вратен одземениот предмет, денот,
месецот и годината на раѓање, живеалиштето, односно
престојувалиштето, единствениот матичен број на лицето на кое му е вратен одземениот предмет, ако е
физичко лице, односно називот, седиштето, даночниот
број и шифрата на дејност на правното лице на кое му
е вратен предметот и во рубриката „Забелешка” се запишуваат законскиот основ за враќање на одземениот
предмет и промените што се од значење за промената
на претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 30
Регистарот од член 2 алинеја 13 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број и број од регистарот на дневни настани; датум и час на одземање на
парите; лице од кое се одземени парите; број на апоени
и сериски броеви на парите; законски основ и причини
за одземање на парите; полициски службеник; лице кое
ги чува и место на чување на парите; датум и час на
враќање и физичко или правно лице на кое се вратени
парите и забелешка (Образец број 13).
Во образецот на регистарот од ставот 1 на овој член се
запишуваат следниве податоци: во рубриката „Реден број
и број од регистарот на дневни настани” се запишува редниот број на уписот и бројот од регистарот на дневни настани во врска со вршењето на полициските работи или
деловодниот број од писарница; во рубриката „Датум и
час на одземање на парите” се запишуваат денот, месецот,
годината и часот кога се одземени фалсификуваните пари,
фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути; во рубриката „Лице од кое
се одземени парите” се запишуваат името и презимето на
лицето од кое се одземени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути, името и презимето на родителите
на лицето од кое се одземени фалсификуваните пари,
фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути, денот, месецот, годината и
местото на раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето од кого се
одземени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски
валути, ако е физичко лице, односно називот, седиштето,
даночниот број и шифрата на дејност на правното лице од
кого се одземени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани
странски валути; во рубриката „Број на апоени и сериски
броеви на парите” се запишуваат бројот на апоените и сериските броеви на одземените фалсификуваните пари,
фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути; во рубриката „Законски основ и причини за одземање на парите” се запишуваат законскиот основ и причините за одземање на фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и
другите фалсификувани странски валути; во рубриката
„Полициски службеник” се запишува името и презимето
на полицискиот службеник кој ги одзел фалсификуваните
пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути; во рубриката „Лице
кое ги чува и место на чување на парите” се запишува
името и презимето на лицето на кое се предадени на чување фалсификуваните пари, фалсификуваните парични
единици – евра и другите фалсификувани странски валути и местото каде истите се чуваат; во рубриката „Датум
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и час на враќање и физичко или правно лице на кое се
вратени парите” се запишуваат денот, месецот, годината и
часот на враќање на фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани
странски валути, името и презимето на лицето на кое му
се вратени фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски
валути, името и презимето на родителите на лицето на
кое му се вратени одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути, денот, месецот, годината и местото на раѓање, живеалиштето, односно престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето на кое му
се вратени одземените фалсификуваните пари, фалсификуваните парични единици – евра и другите фалсификувани странски валути, ако е физичко лице, односно називот, седиштето, даночниот број и шифрата на дејност на
правното лице на кое му се вратени одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и
другите фалсификувани странски валути; и во рубриката
„Забелешка” се запишуваат законскиот основ за враќање
на одземените фалсификувани пари, фалсификувани парични единици – евра и другите фалсификувани странски
валути и промените што се од значење за промената на
претходно запишаните податоци во регистарот.
Член 31
Регистарот од член 2 алинеја 14 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име и презиме; датум на раѓање; вид и број на исправа; престојувалиште; државјанство; место, време и правец на преминување и отисоци на прсти, дланки и други податоци
(Образец број 14).
Во образецот на регистарот од став 1 на овој член
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот; во рубриката „Име и презиме” се запишува името и презимето на
лицето над кое е извршена гранична контрола; во рубриката „Датум на раѓање” се запишува денот, месецот
и годината на раѓање на лицето над кое е извршена гранична контрола; во рубриката „Вид и број на исправа”
се запишуваат видот и бројот на исправата пропишана
за преминување на државната граница со која лицето ја
преминало државната граница; во рубриката „Престојувалиште” се запишува престојувалиштето на лицето
над кое е извршена гранична контрола; во рубриката
„Државјанство” се запишува државјанството на лицето
над кое е извршана граничната контрола; во рубриката
„Место, време и правец на преминување” се запишуваат местото, времето, правецот (влезот, односно излезот) на преминување на државна граница и во рубриката „Отисоци на прсти, дланки и други податоци” се запишува дали од лицето се земени отисоци на прсти,
дланки, како и податоци за други телесни идентификациски знаци, доколку биле земени.
Член 32
Регистарот од член 2 алинеја 15 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име и презиме; датум на раѓање; вид и број на исправа и начин на
утврдување на идентитетот; престојувалиште; државјанство и отисоци на прсти, дланки и други податоци
(Образец број 15).
Во образецот на регистарот од став 1 на овој член
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот и денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во рубриката
„Име и презиме” се запишува името и презимето на лицето за кое е извршена постапка за утврдување на
идентитетот; во рубриката „Датум на раѓање” се запишува денот, месецот и годината на раѓање на лицето за
кое е извршена постапка за утврдување на идентитетот; во рубриката „Вид и број на исправа и начин на
утврдување на идентитетот” се запишуваат видот и
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бројот на исправата врз основа на која е утврден идентитетот и начинот на утврдување на идентитетот; во
рубриката „Престојувалиште” се запишува престојувалиштето на лицето за кое е извршена постапка за утврдување на идентитетот; во рубриката „Државјанство”
се запишува државјанството на лицето за кое е извршена постапка за утврдување на идентитетот и во рубриката „Отисоци на прсти, дланки и други податоци” се
запишува дали од лицето се земени отисоци од прсти,
дланки, како и податоци за други телесни идентификациски знаци, доколку биле земени.
Член 33
Регистарот од член 2 алинеја 16 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име и презиме; датум и место на раѓање; престојувалиште; државјанство; вид и број на патна исправа и рок на важење
на одобрението (Образец број 16).
Во образецот на регистарот од став 1 на овој член
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот и денот, месецот и годината на издавање на одобрението за влез
во Република Македонија на припадникот на странски
безбедносни органи; во рубриката „Име и презиме” се
запишува името и презимето на припадникот на странските безбедносни органи на кој му е издадено одобрение за влез во Република Македонија; во рубриката
„Датум и место на раѓање” се запишува денот, месецот,
годината и местото на раѓање на припадникот на
странските безбедносни органи на кој му е издадено
одобрение за влез во Република Македонија; во рубриката „Престојувалиште” се запишува престојувалиштето на припадникот на странските безбедносни органи
на кој му е издадено одобрение за влез во Република
Македонија; во рубриката „Државјанство” се запишува
државјанството на припадникот на странските безбедносни органи на кој му е издадено одобрение за влез во
Република Македонија; во рубриката „Вид и број на
патна исправа” се запишуваат видот и бројот на патната исправа на припадникот на странските безбедносни
органи врз основа на која е издадено одобрението за
влез во Република Македонија и во рубриката „Рок на
важење на одобрението” се запишува рокот на важење
на одобрението за влез во Република Македонија на
припадникот на странски безбедносни органи.
Член 34
Регистарот од член 2 алинеја 17 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име и презиме; датум и место на раѓање; престојувалиште; државјанство; време и место на извршување на граничниот
инцидент и вид, број и рок на важење на исправите
(Образец број 17).
Во образецот на регистарот од став 1 на овој член
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот и денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во рубриката
„Име и презиме” се запишува името и презимето на лицето кое го извршило граничниот инцидент; во рубриката „Датум и место на раѓање” се запишува денот, месецот, годината и местото на раѓање на лицето кое го
извршило граничниот инцидент; во рубриката „Престојувалиште” се запишува престојувалиштето на лицето кое го извршило граничниот инцидент; во рубриката „Државјанство” се запишува државјанството на
лицето кое го извршило граничниот инцидент; во рубриката „Време и место на извршување на граничниот
инцидент” се запишува денот, месецот, годината, часот
и местото на извршување на граничниот инцидент и во
рубриката „Вид, број и рок на важење на исправите” се
запишуваат видот, бројот и рокот на важење на исправите врз основа на кои е утврден идентитетот на лицето кое го извршило граничниот инцидент.
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Член 35
Регистарот од член 2 алинеја 18 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име и презиме; датум и место на раѓање; живеалиште или престојувалиште; државјанство; назив на ловечкото друштво;
место и време на траење на ловот и вид, број и рок на
важење на исправите (Образец број 18).
Во образецот на регистарот од став 1 на овој член се
запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот и денот, месецот и годината кога е извршен уписот; во рубриката
„Име и презиме” се запишува името и презимето на лицето кое најавило лов долж граничната линија; во рубриката „Датум и место на раѓање” се запишува денот,
месецот, годината и местото на раѓање на лицето кое
најавило лов долж граничната линија; во рубриката
„Живеалиште или престојувалиште” се запишува живеалиштето или престојувалиштето на лицето кое најавило
лов долж граничната линија; во рубриката „Државјанство” се запишува државјанството на лицето кое најавило
лов долж граничната линија; во рубриката „Назив на ловечкото друштво” се запишува називот на ловечкото
друштво чие подрачје се наоѓа долж граничната линија
каде што се најавува ловот; во рубриката „Место и време на траење на ловот” се запишува местото, денот, месецот, годината и часовите на траење на ловот и во рубриката „Вид, број и рок на важење на исправите” се запишуваат видот, бројот и рокот на важење на исправите
врз основа на кои е утврден идентитетот на лицето кое
најавило лов долж граничната линија.

Во образецот на регистарот од став 1 на овој член
се запишуваат следните податоци: во рубриката „Реден
број” се запишува редниот број на уписот; во рубриката „Име и презиме” се запишува името и презимето на
вработените на подрачјето на граничниот премин кои
извршуваат стопанска дејност; во рубриката „Датум и
место на раѓање” се запишува денот, месецот, годината
и местото на раѓање на вработените на подрачјето на
граничниот премин кои извршуваат стопанска дејност;
во рубриката „Живеалиште или престојувалиште” се
запишуваат живеалиштето или престојувалиштето на
вработените на подрачјето на граничниот премин кои
извршуваат стопанска дејност; во рубриката „Државјанство” се запишува државјанството на вработените
на подрачјето на граничниот премин кои извршуваат
стопанска дејност; во рубриката „Датум на започнување со работа” се запишува денот, месецот и годината
на започнување со работа на вработените на подрачјето
на граничниот премин кои извршуваат стопанска дејност и во рубриката „Назив на операторот, друго правно лице или физичко лице” се запишува називот на
операторот, другото правно лице или физичкото лице
кај кои се вработени лицата кои на подрачјето на граничниот премин извршуваат стопанска дејност.

Член 36
Регистарот од член 2 алинеја 19 на овој правилник
ги содржи следните рубрики: реден број; име и презиме; датум и место на раѓање; живеалиште или престојувалиште; државјанство; датум на започнување со работа и назив на операторот, друго правно или физичко
лице (Образец број 19).

Член 38
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се применува од 11.11.2007 година.

Член 37
Обрасците од број 1 до број 19 се составен дел на
овој правилник.
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Бр.13.1-39658/1
15 јуни 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
980.
Врз основа на член 10 став 5 од Законот за контрола
на предмети од скапоцени метали („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/95 и 22/07), министерот
за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ЗНАК ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ, РЕШЕНИЕТО ЗА ЗНАК ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ, РЕГИСТАР ЗА ЗНАК ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР ЗА
ЗНАК ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат образците на барањето за добивање на знак за производител на предмети од скапоцени метали, решението за знак за производител, регистар за знак за производител и начинот на
водење на регистар за знак за производител.
Член 2
Барањето за добивање знак за производител на
предмети од скапоцени метали ги содржи следните податоци за подносителот на барањето:
1) Архивски број и дата;
2) Подносител на барањето (правно лице или вршител на занаетчиска дејност);
3) Адреса на деловното седиште на подносителот
(место, улица и број);
4) Адреса на просторијата/те каде се врши производството;
5) Одобрение за дејност или регистарска влошка со
број и дата;
6) Наведена неопходна опрема која ја поседува барателот;
7) Телефон за контакт;
8) Место за печат и потпис.
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Барањето за добивање знак за производител на
предмети од скапоцени метали се поднесува на Образец 1, даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Решението за знак на производител на предмети од
скапоцени метали покрај задолжителните елементи од
Законот за општа управна постапка, содржи и:
1) Назив и адреса на производителот на предмети
од скапоцени метали;
2) Димензии на знакот на производител;
3) Ознаки на знакот на производител;
4) Должности на производителот по добивањето на
знакот на производител.
Решението за знак за производител на предмети од
скапоцени метали се издава на Образец 2, даден во
Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Регистарот за издадени решенија за знак на производител на предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: Регистар) ги содржи следните податоци:
1) Реден број;
2) Подносител на барањето (правно лице или вршител на занаетчиска дејност);
3) Адреса на деловното седиште на подносителот
(место, улица и број);
4) Адреса на просторијата/те каде се врши производството;
5) Одобрение за дејност или регистарска влошка со
број и дата;
6) Издадено решение од Бирото за метрологија со
број и дата;
7) Доделен знак за производител;
8) Број на матрица;
9) Земен отисок со број на плоча и број на поле;
10) Забелешка.
Регистарот е во форма на книга со А3 формат и се
печати на Образец 3, даден во Прилог 3, кој е составен
дел на овој правилник.
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Член 5
Во Регистарот се евидентираат сите промени на податоците од издадените решенија за знак за производител на предмети од скапоцени метали.
Член 6
Регистарот се води во писмена форма и по електронски пат.
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Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-3679/7
18 јуни 2007 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
981.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана
на 6 јуни 2007 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување на зони
на зелен појас и определување простор за изградба на
рекреативни површини, број 07-4070/7 од 28 јули 2006
година, донесена од Советот на општина Струга
(„Службен гласник на општина Струга“ бр. 7/2006).
2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или
дејствија донесени, односно преземени врз основа на
Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод
иницијатива поднесена од „Проминг“ ДООЕЛ с. Враништа, преку полномошник адвокат Јован Костовски од
Охрид, со Решение У.бр.184/2006 од 18 април 2007 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа
што основано се постави прашањето за неговата согласност со одребите од Уставот на Република Македонија и
Законот за просторно и урбанистичко планирање.
5. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Струга, на седницата одржана на 28.07.2006 година, донел Одлука за утврдување на зони на зелен појас и определување простор за изградба на рекреативни
површини, заведена под број 07-4070/7.
Според член 1 на оваа одлука, со оваа одлука се
утврдува зона на зелен појас и се определува простор
за изградба на рекреативни површини, и тоа: североисточно од регионалниот пат Струга - Дебар на потегот
од објектот Фабрика ЕМО до спојот со реката Шум и
реката Црни Дрим (Шумски мост) на КП. бр. 1142/1
КО Враништа, и просторот помеѓу реката Црни Дрим и
регионалниот пат Струга - Дебар на потегот од Автосервисот ДООЕЛ компани „Бонанца“ до Мостот Мороишки КП бр. 2812/1 КО Струга.
Според член 2 од истата одлука, се задолжува општинската администрација да отвори постапка за експропријација и отстранување на времените објекти што се лоцирани на катастарската парцела наведена во член 1 на
оваа одлука, а според член 3 од оваа одлука, се утврдува
обврска за изработка на детален урбанистички план во деловите каде што е утврдена зоната на зелен појас за изградба на рекреативни површини, каде што ќе бидат поставени лесна урбана опрема, клупи, корпи за отпадоци,
чадори за сонце изработени од челични профили, пониклувани и дрво, изградба на фонтана, изградба на чешма,
паркинг простор и хортикултурно и партерно уредување
за засадување алеи на цвеќе, дрвореди, поставување на
суви санитарни јазли и сл. и Детален урбанистички план
на потегот од објектот на Сојузот на возачи Струга до мостот кај Медицински центар - Црква Св. Петка.
Според член 4 од оваа одлука, Одлуката влегува во
сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Струга“.
6. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 10 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и
унапредувањето на животната средина и на природата
се едни од темелните вредности на уставниот поредок
на Република Македонија.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој
е должен да ги почитува Уставот и законите.
Со член 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005), се предвидува дека со овој закон се
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уредуваат условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите
и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и
други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање.
Според член 2 став 1 од овој закон, просторното и
урбанистичкото планирање е континуиран процес кој
се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови со
цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на
просторот и заштитата и унапредувањето на животната
средина и природата.
Согласно член 3 од истиот закон, изработувањето,
донесувањето и спроведувањето на Просторниот план
на Република Македонија и на урбанистичките планови, се утврдени како работи од јавен интерес.
Со член 5 од истиот закон е утврдено значењето на
одделни изрази употребени во овој закон, при што под
‘’просторен план’’ се подразбира план за намена и користење на просторот на територијата на Републиката, под
‘’урбанистички план’’ се подразбира план за уредување и
користење на просторот во рамките на планскиот опфат
на град, село или друго подрачје утврдено во планот, а
под ‘’услови за планирање на просторот’’ се подразбира
извод од просторниот план во кој се наведени поблиските
услови за изработка на плановите од пониско ниво.
Согласно член 7 од овој закон, во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат следниве планови: Просторен план на Република Македонија
и урбанистички планови, и тоа: генерален урбанистички
план, детален урбанистички план, урбанистички план за
село и урбанистички план вон населено место.
Генерален урбанистички план, согласно член 10 од
истиот закон, се донесува за градот Скопје и за градовите кои се седишта на општини утврдени со закон. Генералниот урбанистички план содржи текстуален дел и
графички приказ на планските решенија, како и билансни показатели. Графичките прикази содржат: граница на планскиот опфат која претставува граница на
градот, граници на зони според намената на земјиштето и општиот режим на градење и употреба, примарна
сообраќајна мрежа со нивелманско решение, примарни
водови и градби од сите градски инфраструктури, граници на урбани подрачја за детално планирање на просторот и други податоци потребни за планските решенија. Текстуалниот дел на генералниот урбанистички
план содржи: цел и средства на планските решенија,
општи и посебни услови за просторен развој, параметри за спроведување на планот, плански услови за детално планирање на просторот, стратешка процена на
влијанието врз животната средина, заштитни мерки и
други податоци за планските решенија.
Согласно член 11 став 1 од овој закон, детален урбанистички план се донесува за плански опфат за кој е
донесен генерален урбанистички план.
Според член 22 на овој закон, Урбанистичките планови од член 7 на овој закон, се изработуваат во две фази,
односно како нацрт на план и како предлог на план.
Согласно член 23 став 1 од истиот закон, по нацртот
на генералните урбанистички планови се организира
стручна расправа, со учество на претставници на стручни
и научни институции од областа на урбанистичкото планирање, органите на државната управа, институциуи надлежни за заштита на спомениците на културата, комуналните претпријатија, други институции и лица од подрачјето опфатено со планот и невладини организации.
На генералниот урбанистички план, деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село и урбанистичкиот план вон населено место, изработени во форма
на предлог на план, согласно член 25 став 1 од овој закон, се издава согласност од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека плановите се изработени согласно со одредбите на овој закон и
прописите донесени врз основа на овој закон.
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Со член 26 од истиот закон е утврдено дека Собранието на Република Македонија го донесува Просторниот
план на Републиката, Советот на градот Скопје донесува
генерален урбанистички план на градот Скопје, советите
на општините во градот Скопје донесуваат детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место, советите на општините со седиште во град донесуваат генерален урбанистички план,
детален урбанистички план, урбанистички план за село и
урбанистички план вон населено место, а советите на општините во село донесуваат урбанистички план за село и
урбанистички план вон населено место.
Од анализата на наведените уставни и законски одредби, произлегува дека уредувањето и хуманизацијата на
просторот и заштитата и унапредувањето на животната
средина и на природата се утврдени како темелна вредност
на уставниот поредок на Република Македонија, поради
што, во функција на операционализација на оваа определба, со закон целосно се утврдува и разработува постапката
за просторното и урбанистичко планирање, која подразбира изработување, донесување и спроведување на просторен
план и на урбанистички планови.
Од увидот во документацијата за донесување на оспорената одлука, доставена во фазата на претходна постапка, Судот констатира дека Советот на општина Струга, со
Одлука број 07-443/43 од 19.06.2001 година, има донесено
Генерален урбанистички план за крајбрежно подрачје секција Црни Дрим Струга. Видно од графичкиот приказ
на овој план, на просторот кој е опфатен со планот, се
предвидува зона на зелен појас со широчина од 20 метри
и простор на кој е предвидено постоење на индустриски
објекти (бензинска пумпа „Уникат“, објекти на ЗИК
„Струшко поле“, фабрика „ЕМО“ Охрид, ПП „Планум“ складиште и ПП „Проминг“ - складиште).
Со член 1 од оспорената одлука донесена од Советот
на општина Струга на седницата одржана на 28.07.2006
година, се утврдува зона на зелен појас и се определува
простор за изградба на рекреативни површини на просторот кој со Генералниот урбанистички план предвидува
постоење на зелен појас и индустриски дел. Во оваа смисла, се наложува на општинската администрација да отвори постапка за експропријација и отстранување на времените објекти што се лоцирани на наведениот простор
(член 2), како и да изработи детален урбанистички план
во деловите каде што со одлуката се утврдува зона на зелен појас, за изградба на рекреативни површини (член 3).
Од анализата на оваа одлука произлегува дека со
членот 1 од Одлуката, се менува генералниот урбанистички план за крајбрежното подрачје - секција Црни
Дрим Струга, без да се спороведе законски пропишаната постапка за донесување, односно изменување на генерален урбанистички план.
Фактот што Одлуката е донесена од Советот на општина Струга, кој е надлежен орган и за донесување на
генералниот урбанистички план, не е доволен аргумент
за оправдување на Одлуката, затоа што законодавецот,
имајќи го предвид значењето на просторното планирање, пропишал посебна постапка за донесување на генералните урбанистички планови, која во овој случај не
била почитувана.
Известувањето доставено од општина Струга за тоа
дека градоначалникот на општина Струга има поднесено иницијатива пред Уставниот суд на Република Македонија, за оценување на уставноста и законитоста на
Одлуката за донесување на Генералниот урбанистички
план за крајбрежно подрачје - секција Црни Дрим
Струга (кој се менува со оспорената одлука), според
Судот, не е од значење за оценување на уставноста и
законитоста на оспорената одлука. Ова од причини
што Одлуката, со оглед на содржината и постапката за
нејзиното донесување, не може да биде замена за генерален урбанистички план. Притоа, за ова прашање е
ирелевантно каква ќе биде одлуката на Уставниот суд
во однос на уставноста и законитоста на Одлуката за
донесување на Генералниот урбанистички план за крајбрежно подрачје - секција Црни Дрим Струга.
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Во оваа смисла, и наводите во одговорите на општина Струга, доставени до Уставниот суд на Република Македонија со акт бр. 03-0103 од 31.10.2006 година,
акт бр. 03-460/1 од 07.03.2007 година и акт бр. 036103/2 од 15.03.2007 година, дека согласно оспорената
одлука, само се отвара постапка за донесување на урбанистички план, во која смисла општинската администрација отпочнала постапка за донесување Урбанистички план за крајбрежје - секција Црн Дрим, според
Судот, не се од значење за оценката на уставноста и законитоста на оспорената одлука.
Наводите, пак, во иницијативата дека со оспорената
одлука, објектите изградени во 1994 година, погрешно
се прикажувале како времени објекти, Судот оцени дека претставуваат прашање кое е во надлежност на редовните судови, а не на Уставниот суд.
Оттука, според Судот, со вака донесената одлука се
доведува во прашање начелото на владеење на правото и
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата
и унапредувањето на животната средина и на природата,
поради што Судот оцени дека наведената одлука не е во
согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3 и 10
од Уставот на Република Македонија, како и со одредбите на член 22, 23 и 25 од Законот за просторно и урбанистичко планирање со кои е утврдена постапката за донесување на генерален урбанистички план.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точка 1 и 2 од оваа одлука.
8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.184/2006
Претседател
6 јуни 2007 година
на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.
______________
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
982.
Врз основа на член 81-ѓ став 3 и 4 од Законот за
премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на Република Македонија“ бр.
27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), директорот на Државниот завод за геодетски работи донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1. Се врши конверзија на податоците од катастар во
земјиште во катастар на недвижности за следниве катастарски општини:
- катастарските општини: Беранци, Брусник, Нижеполе и Раштани, чие одржување е во надлежност на Одделението за одржување на премерот и катастарот-Битола;
- катастарските општини: Врбјани, Годивје, Лактиње, Слатино, Куратица, Велмеј, Лешани, Белчишта, Злести и Ботун, чие одржување е во надлежност на Одделението за одржување на премерот и катастарот-Охрид.
- катастарските општини: Крушеани, Витолиште и
Селце, чие одржување е во надлежност на Одделението
за одржување на премерот и катастарот-Прилеп.
- катастарските општини: Брајчино, Грнчари, Долно
Дупени, Дрмени, Крани, Љубојно и Штрбово, чие одржување е во надлежност на Одделението за одржување
на премерот и катастарот-Ресен.
- катастарските општини: Бунарџик, Црешево, Добри Дол, Долно Водно, Бадар, Чифлик, Дељадровци,
Долно Коњари, Глуво-Бразда, Горно Коњари, Горно
Водно, Градманци, Грушино, Јаболци, Маркова Сушица, Никиштане, Нова Брезница, Огњанци, Орланци, Раштак, Средно Коњари, Света Петка и Усје, чие одржување е во надлежност на Секторот за одржување на
премерот и катастарот-Скопје.
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- катастарските општини: Блаце, Беловиште, Отуње, Варвара и Мерово, чие одржување е во надлежност на Одделението за одржување на премерот и катастарот-Тетово.
- катастарските општини: Велебрдо, Галичник и Леуново ,чие одржување е во надлежност на Одделението
за одржување на премерот и катастарот - Гостивар.
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да се применува катастарот на земјиште за катастарските општини наведени во точка 1.
Бр. 15-7177/1
18 јуни 2007 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________________________________________________

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА

130.
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и
член 48, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на
член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник
на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита на конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар
Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи
против Друштвото за производство, трговија и услуги
ЗОНИК Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште
на ул. Наум Охридски бр. 47, 1000 Скопје и одговорно
лице Зоран Николов, заради сторен прекршок-непостапување по заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека правното лице Друштво за производство, трговија и услуги ЗОНИК Зоран ДООЕЛ увозизвоз Скопје (во понатамошниот текст: Зоник ДООЕЛ) со
седиште на ул. Наум Охридски бр. 47, 1000 Скопје, ЕДБ
4030990123250, ЕМБС 4172698 не постапи по Заклучокот на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 05107/2 од 20.02.2007 година, за доставување на податоци,
што претставува прекршок согласно член 48, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. На правното лице Зоник ДООЕЛ му се изрекува
прекршочна санкција во вид на глоба во износ од
51.968 денари, што претставува 0.5% од вредноста на
вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен
во деловната 2006 година.
3. Глобата од точка 2) да се плати во рок од 30 дена
од денот на доставувањето на ова решение на следната
уплатна сметка: 84018005187 други парични казни со
приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената
глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати
по присилен пат.
Бр. 09-197/3
6 јуни 2007 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
___________
131.
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и
член 48, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на
член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник
на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита на конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар
Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи
против Друштвото за сметководствени и книговодствени услуги и трговија СИНИМ ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. Гоце Делчев бр. 11/2, 1000 Скопје и одговорно лице Наташа Крстаноска, заради сторен прекршок-непостапување по заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата, го донесе следното

Бр. 78 - Стр. 31

РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека правното лице Друштвото за
сметководствени и книговодствени услуги и трговија
СИНИМ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Синим ДООЕЛ) со седиште на бул. Гоце Делчев бр. 11/2,
1000 Скопје, ЕДБ 4030004505701, ЕМБС 5856370 не
постапи по Заклучокот на Комисијата за заштита на
конкуренцијата бр. 05-107/2 од 20.02.2007 година, за
доставување на податоци, што претставува прекршок
согласно член 48, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. На правното лице Синим ДООЕЛ му се изрекува
прекршочна санкција во вид на глоба во износ од
281.521 денари, што претставува 0.5% од вредноста на
вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен
во деловната 2006 година.
3. Глобата од точка 2) да се плати во рок од 30 дена
од денот на доставувањето на ова решение на следната
уплатна сметка: 84018205187 други парични казни со
приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената
глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати
по присилен пат.
Бр. 09-197/4
6 јуни 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.
___________

132.
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и
член 48, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на
член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник
на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита на конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар
Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи
против Трговското друштво за новинско издавачка дејност, трговија и услуги ВРЕМЕ ЕЧ ДОО Скопје, со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 11/2, 1000 Скопје и одговорно лице Александар Дамовски, заради сторен прекршок-непостапување по заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата, го донесе следнотo
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека правното лице Трговско друштво за новинско издавачка дејност, трговија и услуги
ВРЕМЕ ЕЧ ДОО Скопје (во понатамошниот текст:
Време ЕЧ ДОО) со седиште на ул. Гоце Делчев бр.
11/2, 1000 Скопје, ЕДБ 4030003492576, ЕМБС 5809061,
не постапи по Заклучокот на Комисијата за заштита на
конкуренцијата бр. 05-421/1 од 20.12.2006 година, за
доставување на податоци, што претставува прекршок
согласно член 48, став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. На правното лице Време ЕЧ ДОО му се изрекува
прекршочна санкција во вид на глоба во износ од
725.743 денари, што претставува 0.5 % од вредноста на
вкупниот годишен приход на претпријатието, остварен
во деловната 2005 година.
3. Глобата од точка 2) да се плати во рок од 30 дена
од денот на доставувањето на ова решение на следната
уплатна сметка: 84017705187 други парични казни со
приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената
глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати
по присилен пат.
Бр. 09-197/5
6 јуни 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

Стр. 32 - Бр. 78
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133.
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и
член 48, став (3) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.
04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на член 64 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република
Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита на конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни работи во
состав Розана Ванковска, Димитар Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи против Друштвото за
производство, трговија и услуги ЗОНИК Зоран ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. Наум Охридски бр.
47, 1000 Скопје и одговорно лице Зоран Николов, сторен прекршок-непостапување по заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Зоран Николов со ЕМБГ
1707963450001, одговорно лице во правното лице
Друштвото за производство, трговија и услуги ЗОНИК
Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (во понатамошниот
текст: Зоник ДООЕЛ), со место на живеење ул.Наум
Охридски бр.47, 1000 Скопје, не постапи по Заклучокот на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 05107/2 од 20.02.2007 година, за доставување на податоци, што претставува прекршок согласно член 48, став
(3) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. На Зоран Николов, со ЕМБГ 1707963450001, одговорно лице во правното лице Зоник ДООЕЛ, со место на
живеење на ул.Наум Охридски бр.47, 1000 Скопје, му се
изрекува прекршочна санкција во вид на глоба во износ
од 500 евра во денарска противвредност.
3. Глобата од точка 2) да се плати во рок од 30 дена
од денот на доставувањето на ова решение на следната
уплатна сметка: 84018005187 други парични казни со
приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената
глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати
по присилен пат.
Бр. 09-197/6
6 јуни 2007 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
___________
134.
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и
член 48, став (3) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.
04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на член 64 од
Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита на
конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи против Друштвото за сметководствени и книговодствени услуги и
трговија СИНИМ ДООЕЛ Скопје со седиште на бул.
Гоце Делчев бр. 11/2, 1000 Скопје и одговорно лице
Наташа Крстаноска, сторен прекршок-непостапување
по заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Наташа Крстаноска со ЕМБГ
0312970455061, одговорно лице во правното лице
Друштвото за сметководствени и книговодствени услуги и трговија СИНИМ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Синим ДООЕЛ), со место на живеење на
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Бул. Јане Сандански бр.87/2-7, 1000 Скопје, не постапи
по Заклучокот на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 05-107/2 од 20.02.2007 година, за доставување на
податоци, што претставува прекршок согласно член 48,
став (3) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. На Наташа Крстаноска, со ЕМБГ 0312970455061,
одговорно лице во правното лице Синим ДООЕЛ, со место на живеење на Бул. Јане Сандански бр.87/2-7, 1000
Скопје и се изрекува прекршочна санкција во вид на
глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.
3. Глобата од точка 2) да се плати во рок од 30 дена
од денот на доставувањето на ова решение на следната
уплатна сметка: 84018005187 други парични казни со
приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената
глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати
по присилен пат.
Бр. 09-197/7
6 јуни 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.
___________

135.
Врз основа на член 6, став (2), член 27-а, член 46 и
член 48, став (3) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.
04/05; 70/06 и 22/07), како и врз основа на член 64 од
Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/06), Комисијата за заштита на
конкуренцијата, преку Комисијата за прекршочни работи во состав Розана Ванковска, Димитар Димитровски и Валентина Николова, постапувајќи против Трговското друштво за новинско издавачка дејност, трговија
и услуги ВРЕМЕ ЕЧ ДОО Скопје, со седиште на ул.
Гоце Делчев бр. 11/2, 1000 Скопје и одговорно лице
Александар Дамовски заради сторен прекршок-непостапување по заклучок на Комисијата за заштита на
конкуренцијата, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Александар Дамовски со ЕМБГ
2701962450038, одговорно лице во правното лице Трговско друштво за новинско издавачка дејност, трговија и услуги ВРЕМЕ ЕЧ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: Време ЕЧ ДОО), со место на живеење на ул
Волгоградска бр.3-21, 1000 Скопје, не постапи по Заклучокот на Комисијата за заштита на конкуренцијата
бр. 05-421/1 од 20.12.2006 година, за доставување на
податоци, што претставува прекршок согласно член 48,
став (3) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. На Александар Дамовски, со ЕМБГ 2701962450038,
одговорно лице во правното лице Време ЕЧ ДОО, со место на живеење на ул. Волгоградска бр.3-21, 1000 Скопје
му се изрекува прекршочна санкција во вид на глоба во
износ од 500 евра во денарска противвредност.
3. Глобата од точка 2) да се плати во рок од 30 дена
од денот на доставувањето на ова решение на следната
уплатна сметка: 84017905187 други парични казни со
приходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената
глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати
по присилен пат.
Бр. 09-197/8
6 јуни 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
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