
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за кривичната постапка 

 

Член 1 

Во Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 
150/2010, 100/12 и 142/16), во член 21 точката 9 се менува и гласи:  
„Правосудна полиција се полициските службеници од Министерството за внатрешни работи 
и припадниците на Финансиската полиција, со закон овластени лица на Царинската управа 
кои работат на откривањето на кривичните дела и овластени службени лица на 
Министерството за одбрана кои работат на откривање и пријавување на кривични дела;“.  

Член 2 

Во насловот на членот 47 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите „царинската 
управа“ се додаваат зборовите: „и овластените службени лица на Министерството за 
одбрана кои работат на откривање и пријавување на кривични дела“. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  
„(3) Овластувањата што со овој закон и се дадени на правосудната полиција, овластените 
службени лица на Министерството за одбрана кои работат на откривање и пријавување на 
кривични дела, ги има во случаите кога се работи за кривичните дела сторени во воените 
единици и установи, на простори на кои логоруваат воени единици или се изведуваат 
вежбовни активности на АРМ, како и во објекти и зони што ќе ги определи Владата на 
Република Македонија.“.  

Член 3 

Во член 48 во точката 1) по зборовите: „Министерството за внатрешни работи,“ се додаваат 
зборовите: „овластените службени лица на Министерството за одбрана кои работат на 
откривање и пријавување на кривични дела,“. 

Член 4 

Во членот 49 став (2) по зборовите: „членот 48 точки 1 и 3 од овој закон,“ се додаваат 
зборовите: „овластените службени лица на Министерството за одбрана кои работат на 
откривање и пријавување на кривични дела од членот 48 точка 1,“. 

Член 5 

Во членот 173 став (3) по зборот „Жалбата“ се додава зборот „не“. 

Член 6 

Во членот 252 став (1) во воведната реченица по зборовите: „кривичната постапка,“ се 
додаваат зборовите: „како и податоци за лице кое е предмет на распишана меѓународна 
потерница“. 



Во точката 9) по зборот „предмети“ се додаваат зборовите: „и одложување на приведување 
или одземање предмети“. 

Во точката 10) по зборовите: „идентитет за“ се додава зборот „снимање,“, а по зборот 
„податоци“ се додаваат зборовите: „и инфилтрирање во организирани криминални групи“. 

Во точката 12 по зборот „податоци“ се додаваат зборовите: „и создавање услови за 
инфилтрирање“. 

Член 7 

Во членот 253 точка 3) по зборовите: „(Глава XVIII),“ се додаваат зборовите: „кривични дела 
против вооружените сили (Глава XXIX) и“. 

По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:  
„4) за блиски лица и членови на семејствата на лицата наведени во точките 1), 2) и 3) од овој 
член.“  

Член 8 

Во членот 255 став (1) во точката 2) сврзникот „или“ се заменува со точка и запирка. 

Во точката 3) точката се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова точка 4), која гласи:  
„4) лице за кое е распишана меѓународна потерница за кривично дело од членот 253 од овој 
закон.“.  

Во ставот (2) по зборот „средство" се додаваат зборовите: "или на кој било начин е во 
комуникација со лицето од ставот 1 точка 4) на овој член“. 

Член 9 

Насловот на членот 257 и членот 257 се менуваат и гласат: 

„Член 257 

Содржина на наредбата и привремената писмена наредба  

(1) Наредбата со која се определува една или повеќе посебни истражни мерки содржи:  
- законски назив на кривичното дело,  
- лицето или предметите врз кои ќе се применат мерките,  
- техничките средства кои ќе се применат,  
- обемот и местото на спроведување на мерките,  
- сознанијата и доказите врз основа на кои се засноваат основите на сомневање и 
образложение за причините поради кои податоците или доказите не можат да се соберат на 
друг начин,  
- органот што треба да ја спроведе наредбата и  
- времетраењето на мерката.  

(2) Привремената писмена наредба покрај елементите од ставот (1) на овој член содржи и 
податоци за времето (ден, месец, година, час и минута) кога надлежниот јавен обвинител 
усно од надлежниот судија побарал издавање на привремената писмена наредба. 



(3) Наредбата, односно привремената писмена наредба за следење и снимање на 
комуникациите од членот 252 став (1) точки 1 и 2 и ставот (2) од овој закон, треба да ги 
содржат и видот на телекомуникацискиот систем, телефонскиот број или друг податок за 
идентификација на телекомуникацискиот приклучок, како и идентификацискиот број за секој 
од нив поодделно. 

(4) Анонимизираниот примерок на наредбата, односно привремената писмена наредба од 
ставовите (1), (2) и (3) на овој член која се доставува до Оперативно-техничката агенција ги 
содржи:  
- број на наредбата и органот кој ја издал,  
- техничките средства кои ќе се применат,  
- времетраењето на посебните истражни мерки и идентификациониот број и  
- видот на телекомуникацискиот систем, телефонскиот број или друг податок за 
идентификација, како и идентификацискиот број за секој од нив поодделно.  

(5) Анонимизираниот примерок од наредбата односно привремената писмена наредба од 
ставовите (1), (2) и (3) на овој член, кој за потребите на надзорот и контролата што се врши 
согласно со одредбите од овој закон, содржи податоци за:  
- бројот на наредбата и органот кој ја издал,  
- времетраење на мерката и  
- идентификацискиот број.  

(6) Анонимизацијата на податоците во наредбата, односно привремената писмена наредба 
од ставовите (4) и (5) на овој член, ја врши судијата кој ја издал наредбата. 

(7) Начинот на анонимизацијата и на евидентирањето во соодветниот уписник во судот на 
анонимизираните примероци од наредбата од ставовите (4) и (5) на овој член, го пропишува 
министерот за правда.“. 

Член 10 

Во членот 258 став (1) во втората реченица по зборот „барање“ се додаваат зборовите: „и во 
секој случај на секои 30 дена“. 

Во ставот (2) зборот „посебен“ се заменува со зборот „конечен“. 

Во ставот (4) зборовите: „посебниот извештај“ се заменуваат со зборовите: „извештајот од 
ставот (2) на овој член“. 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Јавниот обвинител извештајот од ставот (2) на овој член и целокупната документација од 
ставот (3) на овој член, по донесување на јавно обвинителска одлука во рок од осум дена ги 
доставува до судот.“.  

Член 11 

Членот 261 се менува и гласи: 

„(1) Кога ќе се постигнат целите заради кои се определени посебните истражни мерки или ќе 
престанат да постојат основите заради кои се одобрени, јавниот обвинител е должен 
веднаш да нареди запирање на мерките што тој ги определил, односно за тоа ќе го извести 
судијата и ќе побара нивно запирање. 



(2) Ако јавниот обвинител се откаже од кривично гонење или ако собраните податоци со 
посебните истражни мерки немаат значење за водење на постапката, ќе се уништат под 
надзор на судијата, а за тоа јавниот обвинител ќе изготви записник.“. 

Член 12 

По членот 267 се додава нов наслов и нов член 267-а, кои гласат: 

„Член 267-а 

Чување и ништење на податоците собрани со посебните истражни мерки  

(1) Податоците прибавени со примената на посебните истражни мерки се чуваат од страна 
на надлежниот јавен обвинител и по донесување на одлука од јавен обвинител се 
доставуваат до судот. 

(2) Во случај кога надлежниот јавен обвинител ќе донесе одлука со која истрагата се затвора 
без можност за нејзино повторно отворање, податоците од ставот 1 на овој член, се 
предаваат на судија на претходна постапка. 

(3) Во случај кога надлежниот јавен обвинител ќе поднесе обвинение, податоците од ставот 
1 на овој член, се чуваат во судот, и тоа:  
- во случај кога е донесена ослободителна или одбивателна пресуда,  
- до истекот на роковите за застареност на кривичното гонење,  
- во случај кога е донесена осудителна пресуда и  
- до истекот на рокот за застареност на извршување на кривичната санкција.  

(4) По истекувањето на рокот од ставот (3) на овој член, податоците се ништат за што се 
изготвува извештај. 

(5) Решение за ништење на податоците од ставот (4) на овој член, донесува судијата на 
претходната постапка врз основа на посебно барање или по службена должност. 

(6) Барањето од ставот (5) на овој член, го доставува надлежниот јавен обвинител или 
заинтересираното лице. 

(7) Ништењето на податоците го врши судија определен од претседателот на судот каде што 
е водена кривичната постапка во која се користени тие податоци. 

(8) За извршеното ништење, судијата изготвува извештај.“. 

Член 13 

Во членот 287 став (3) зборовите: „и без одлагање“ се заменуваат со зборовите: „во 
временски рок утврден во барањето“, а бројот „30“ се заменува со бројот „15“. 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Доколку субјектите од ставот (1) на овој член не постапат согласно со ставот (3) на овој член, 
јавниот обвинител може да му предложи на судот да изрече парична казна во висина од 
2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност за одговорното, односно службеното лице 
во субјектите од ставот (1) на овој член и парична казна во висина од 5.000 до 50.000 евра во 
денарска противвредност за правното лице.“.  



Во ставот (6) бројот „30“ се заменува со бројот „15“. 

Ставот (8) се менува и гласи:  
„На барање на јавниот обвинител операторите на јавни комуникациски мрежи и даватели на 
јавни комуникациски услуги се должни да достават мета податоци кои операторот ги 
задржува согласно со Законот за електронски комуникации.“  

Член 14 

Во членот 338 се додава нов став (1), кој гласи:  
„(1) Решението за одобрување на обвинителниот акт судијата или советот за оцена на 
обвинителниот акт го донесува во рок од 15 дена од денот кога е одржана седницата, 
односно рочиштето за оцена на обвинителниот акт.“.  

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3). 

Член 15 

Подзаконскиот акт од членот 9 став (6) од овој закон министерот за правда ќе го донесе во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 16 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 


