Врз основа на член 52 став 3 од Законот за надзор на државната граница („Службен
весник на Република Македонија" бр. 71/06), министерот за внатрешни работи во
согласност со министерот за надворешни работи донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ ИНЦИДЕНТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување и решавање на граничните
инциденти.
Член 2
Постапката за утврдување на граничните инциденти се презема со цел да се утврдат
околностите и причините поради кои дошло до граничен инцидент како и последиците
што настанале од граничниот инцидент.
Член 3
Начинот на утврдување на граничните инциденти опфаќа: излегување на местото каде
што се случил граничниот инцидент, обезбедување траги и други материјални докази од
значење за утврдување на постоењето на граничен инцидент, составување на записник за
увид и преземање на други мерки потребни за утврдување на фактичката состојба.
Член 4
Полициските службеници кои вршат обезбедување на државната граница, штом ќе
дознаат или забележат дека е извршено дејствие што претставува граничен инцидент,
веднаш ги преземаат сите потребни мерки за обезбедување на трагите и на другите
материјални докази за извршеното дејствие и го известуваат регионалниот центар за
гранични работи на чие подрачје дејствието е извршено.
За утврдениот граничен инцидент, од страна на регионалниот центар за гранични
работи од став 1 на овој член, веднаш се известува претседателот на македонскиот дел од
надлежната мешовита гранична комисија и Министерството за надворешни работи.
Член 5
Известувањето од член 4 став 1 на овој правилник содржи: датум и час на
извршувањето на дејствието, податоци за извршителот, податоци за начинот на кој е
извршено дејствието, средствата со кои е извршено дејствието и местото каде е извршено
дејствието што претставува граничен инцидент, податоци за последиците што настапиле
со извршувањето на дејствието како и други забележувања од значење за утврдување на
граничниот инцидент.
Во случај кога властите или други лица и органи на странска држава извршат повреда на
воздушниот простор на Република Македонија долж граничната линија на Република
Македонија, во известувањето, покрај податоците од став 1 на овој член, се наведуваат
податоци за: воочениот вид и ознака на воздухопловот со кој е извршена повредата,
правецот и височината на летот, длабочината на навлегувањето на воздухопловот во
внатрешноста на воздушниот простор, метеоролошките услови, местото од кое е воочена
извршената повреда и времето и правецот во кој воздухопловот го нарушил воздушниот
простор на Република Македонија.
Ако дејствието што претставува граничен инцидент е извршено во граничните води на
езерата, во известувањето, покрај податоците од став 1 на овој член, се наведуваат и
податоци за видот на пловниот објект, позицијата и движењето на пловниот објект и
метеоролошките услови.
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Член 6
Врз основа на добиеното известување од член 4 став 1 на овој правилник,
организационата единица надлежна за водење на истрагата, доколку е возможно врши
увид на местото на кое е извршено дејствието што претставува граничен инцидент. При
вршењето на увидот присуствува и претседателот на македонскиот дел од надлежната
мешовита гранична комисија.
Увидот на местото на кое е извршено дејствието што претставува граничен инцидент е
задолжителен кога со граничниот инцидент настапи смрт или телесна повреда на лице, кога е
причинета значителна материјална штета и кога безбедносните органи на странска држава на
територијата на Република Македонија ја загрозиле личната сигурност на граѓаните на
Република Македонија.
При вршење на увидот соодветно се применуваат одредбите на Законот за кривичната
постапка.
Доколку се оцени дека е потребно дополнително да се утврдат определени факти или
доколку тоа го бара претседателот на македонскиот дел од надлежната мешовита
гранична комисија, се врши и реконструкција на граничниот инцидент, при што во
реконструкцијата може да учествуваат и преставници на мешовитата комисија на
соседната држава.
Член 7
Граничните инциденти се решаваат:
- со работењето на мешовитите комисии и
- по дипломатски пат.
Член 8
Мешовитите комисии ги решаваат граничните инциденти согласно ратификуваните
меѓународни договори во кои се уредени работите во врска со утврдувањето и
решавањето на граничните инциденти.
Член 9
Ако со меѓународен договор не е предвидено постоење на мешовита комисија,
граничните инциденти, по дипломатски пат, се решаваат од страна на Министерството за
внатрешни работи во соработка со Министерството за надворешни работи.
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
начинот на утврдувањето и решавањето на гранични инциденти и други повреди на
државната граница („Службен весник на РМ" бр.78/92).
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.04.2007 година.
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