„Службен весник на РМ“ бр. 40 од 30.03.2007 година

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Врз основа на член 52 став 1 точка 4 од Законот за надзор на државната граница
(„Службен весник на Република Македонија" бр.71/06), министерот за внатрешни работи
донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА
ТЕХНИЧКИТЕ УРЕДИ И ВРШЕЊЕ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ, СНИМАЊЕ И ВИДЕО
НАДЗОР НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ И ДОЛЖ ГРАНИЧНАТА ЛИНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на поставување и користење на технички
уреди и вршење на фотографирање, снимање и видео надзор на граничните премини и
долж граничната линија.
Член 2
На подрачјето на граничниот премин полицијата користи технички уреди-камери за
фотографирање, снимање и видео надзор кои се поставуваат и се прицврстуваат на
челната кровна конструкција на граничниот премин и на објектите кои се наоѓаат на
граничниот премин на начин што ќе се овозможи покривање на целото подрачје на
граничниот премин.
На подрачјето на граничниот премин полицијата користи и други технички уреди за
фотографирање, односно снимање на настаните на подрачјето на граничниот премин и
тоа:
- уреди за читање-скенирање на личните податоци на лицата, впишани во нивните
патни и друг вид на документи и уреди за фотографирање на лицата кои се поставуваат во
кабините за пасошка контрола и/или во дежурната просторија на Полициската станица
односно Полициското одделение на граничниот премин;
- уреди за автоматско читање на регистарски таблици кои се поставуваат на
надворешниот дел од кабините за пасошка контрола на начин што ќе се овозможи
ефикасно читање на регистарските таблици;
- уреди за земање отпечатоци од прсти или дланка кои се поставуваат во кабините за
пасошка контрола и/или во дежурната просторија на Полициската станица односно
Полициското одделение на граничниот премин и
- уреди за откривање на фалсификати кои се поставуваат во кабините за пасошка
контрола и/или во друга просторија во објектот на Полициската станица односно
Полициското одделение на граничниот премин.
На подрачјето на граничниот премин, полицијата може да користи и мобилни технички
уреди и тоа: УВ лампи; ендоскопи за откривање и контрола на шуплини во моторни
возила; СО2 детектори; уреди за мерење на специфичната густина на материјалите;
телескопски огледала; уреди за детекција на радиоактивни или јонизирачки зрачења;
уреди за детекција на хемиска и биолошка контаминација; детектори за дрога и
експлозиви; уреди за автоматска обработка на податоци; уреди за телекомуникации и
слично.
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Член 3
На подрачјето на граничниот премин на видно место се предупредува за поставените
технички уреди за фотографирање, снимање и видео надзор.
Предупредувањето е во форма на правоаголна налепница или метална табла со
големина од 25 x 12 cm. на која има слика на камера и јасно видлив и читлив натпис на
македонски јазик * ПОЛИЦИЈА – ПОДРАЧЈЕ ПОД ВИДЕО НАДЗОР *, како и превод на
натписот на англиски јазик.
Предупредувањето од став 2 на овој член се поставува на начин да може да биде
видливо за сите патници и други лица и на влез и на излез од територијата на Република
Македонија.
Член 4
Полицијата долж граничната линија користи технички уреди кои го детектираат секое
движење или илегално преминување на државната граница, и тоа: мобилни уредидвогледи за дневно и ноќно набљудување; термални или обични камери за снимање и
фотографирање; геосеизмички и геофонски сензори; радари за детектирање на движење
на копно и вода и слично.
Член 5
Сите материјали и податоци добиени од користењето на техничките уреди за
фотографирање, снимање и видео надзор се чуваат, користат и обработуваат во согласност
со прописите за заштита на личните податоци и прописите за класифицирани
информации.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.04.2007 година.
Бр.13.1-21212/1
26 март 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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