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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 67 став 4 од Законот за гранична контрола („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 171/10), министерот за внатрешни работи во согласност со 
директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ОТПЕЧАТОЦИ ОД ПРСТИ И ДЛАНКИ И ДРУГИ 
БИОМЕТРИСКИ ПОДАТОЦИ ПРИ ИЗВРШУВАЊЕ НА КОНТРОЛА НА ЛИЦА ОД 

СТРАНА НА ПОЛИЦИСКИОТ СЛУЖБЕНИК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на проверка на отпечатоци од прсти и дланки 

и други биометриски податоци (фронтална дигитална слика, електронски потпис и ирис), 
при извршување на контрола на лица од страна на полицискиот службеник со цел 
исполнување на обврските утврдени во прописите за гранична контрола. 

 
Член 2 

Проверка на отпечатоци од прсти и дланки и други биометриски податоци се врши за 
утврдување на идентитетот на лицето и автентичноста на приложениот документ, со кој се 
преминува државната граница при влез и излез од територијата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Земањето на отпечатоци од прсти и дланки и други биометриски податоци од страна на 
полицискиот службеник се врши со помош на електронски уреди – читачи со кои се врши 
автоматска обработка и споредба на земените биометриски податоци од лицето со 
податоците содржани во биометрискиот чип на приложениот патен документ, кој истиот 
го дал на увид при преминувањето на државната граница. 

 
Член 4 

За утврдување на идентитетот на лицето, земените отпечатоци од прсти и дланки и 
други биометриски податоци автоматски се  обработуваат и проверуваат во соодветни 
национални и меѓународни биометриски бази на податоци, како и во „Стоп листи“ 
согласно закон. 
 

Член 5 
Земањето на отпечатоци од прсти и дланки и други биометриски податоци од страна на 

полицискиот службеник од лицата кои ја преминуваат државната граница се врши на не 
систематска основа во случаите кога постои сомнение во нивниот  идентитет, 
применувајќи го при тоа начелото на приватност во врска со обработката и заштитата на 
личните податоци. 

 
Член 6 

Со цел зголемување на протокот на патници на граничните премини може да се 
воспостави „електронска врата - Е-gate“ при што  граничните проверки и 
идентификацијата на лица се врши на систематска основа со помош и употреба на 
автоматизиран електронски систем за биометриска идентификација на лица. 
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Член 7 
Земените отпечатоци од прсти и дланки и други биометриски податоци по извршеното 

собирање и споредба веднаш се бришат согласно прописите за заштита на личните 
податоци. 

По исклучок од ставот 1 на овој член земените отпечатоци од прсти и дланки и други 
биометриски податоци може да се чуваат најмногу до пет години од денот на нивното 
земање во следните случаи: 

- кога е утврден лажен идентитет односно откриено е лице со двоен идентитет, 
- заради заштита на јавниот ред и националната безбедност, 
- заради борба против  тероризмот, или 
- на барање на надлежните судски органи. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

   Бр. 09-1047/5                                                                                       Бр. 12.1-46283/1 
30 јули 2012 година                                                        27 јули 2012 година 

   Скопје                                                             Скопје 
 

    Директор на Дирекција                                                                  Министер  
за заштита на личните податоци,                                                             за внатрешни работи, 
    Димитар Ѓеорѓиевски, с.р.                                                                             м-р Гордана Јанкулоска, с.р.  

 


