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20161363336
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 136 став 3 и член 137 став 3 од Законот за одбрана („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11и 215/15),
министерот за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на работа на овластените службени лица на
Воената полиција и на припадниците на Воената полиција.
Член 2
Овластените службени лица на Воената полиција, при извршувањето на работите кои
се преземаат заради спречување и откривање на кривични дела во воените единици и
установи, на простори на кои логоруваат воени единици или се изведуваат вежбовни
активности на Армијата на Република Македонија, во објектите и зоните определени од
Владата на Република Македонија, како и во извршувањето на мерките, активностите и
постапките заради спречување за вршење на кривични дела и за откривање и фаќање на
сторителите на кривичните дела и нивно предавање на надлежните органи, вршат:
- легитимирање на лица заради утврдување на идентитетот,
- затворање на пристапот и оневозможување на напуштање на просторот без одобрение
до завршување на службените дејствија,
- преглед на превозни средства, лица и багаж и
- присилно отстранување на лица од определениот простор, како и на лица кои не
постапуваат по наредбите на овластеното службено лице.
Во случаите кога со соодветни средства на присилба, не постои можност да се заштити
животот на лицата на просторот на обезбедувањето, да се одбие непосреден напад со кој
се загрозува животот на лицето или напад на објект или личност што се обезбедува, како и
да се спречи бегство на лице затекнато при извршување на кривично дело за кое е
пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, овластените службени лица на
Воената полиција можат да употребуваат огнено оружје согласно закон.
При извршување за работите и задачите од став 1 на овој член, овластените службени
лица на Воената полиција се легитимираат со службената легитимација.
Член 3
Воената полиција при извршувањето на работите кои се преземаат заради заштита на
силите во воените единици, просторите на кои логоруваат воени единици и установи,
простори на кои се изведуваат вежбовни активности на Армијата, како и во објектите и
зоните определени од Владата на Република Македонија, спроведува мерки, активности и
постапки за:
- одржување на воениот ред и дисциплина,
- обезбедување на лица, команди и објекти определени од страна на министерот за
одбрана,
- регулирање и контрола на воениот сообраќај и
- учество во борба против диверзантски, терористички и други вооружени групи.
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Член 4
При вршењето на работите и задачите овластените службени лица на Воената полиција
и припадниците на Воената полиција, носат униформа, ознаки на Воената полиција,
вооружување, воено-полициска и друга специјална опрема.
По исклучок од став 1 на овој член при извршување на посебни задачи, овластените
службени лица на Воената полиција во зависност од проценката на ситуацијата можат да
носат и цивилна облека врз основа на наредба на командантот на Воената полиција.
Член 5
Моторните возила на Воената полиција се обележани со посебни ознаки и уреди за
давање светлосни и звучни знаци (ротационо сино светло, ротационо сино-црвено светло
и уред за давање на звучни знаци во низа тонови и со различна висина).
Уредите за давање на светлосни и звучни знаци се употребуваат заради остварување
право на првенство на минување при извршување на службените задачи.
Член 6
Овластените службени лица на Воената полиција и припадниците на Воената полиција,
при вршење на работите и задачите за спроведување на мерките, активностите и
постапките од членовите 2, 3 и 4 од овој правилник, ги почитуваат правата и слободите на
граѓаните и применуваат мерки, средства и методи согласно закон.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.01-4558/1
20 јули 2016 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Јолевски, с.р.
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