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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Врз основа на член 67 став 1  точка 2 од Законот за гранична контрола  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.171/2010) министерот за внатрешни работи донесе 

  
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА  
ВНАТРЕШНАТА ГРАНИЦА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на преминување на внатрешната граница. 
 

Член 2 
Внатрешните граници се преминуваат на било кое место без да се спроведе проверка на 

лицата, независно од нивното државјанство. 
Полицијата може да врши работи од своја надлежност кои не претставуваат вршење на 

гранична проверка,ако: 
- нивната  цел  не е контрола на границата; 
- се вршат врз oснoва на однапред добиени општи информации вo oднос на мoжни 

закани пo јавната безбедност, посебно за бoрба против граничниот криминал, 
- се вршат на начин различен од начинот на вршење на системските проверки на лица 

на надворешните граници и 
- се вршат врз основа на проверка на одредни точки  (специфични локации). 
Безбедносните проверки на лицата кои се вршат од страна на надлежните институции 

на пристаништа и аеродроми на граничните премини, се  вршат и на лица кои патуваат во 
државата членка. 

 
Член 3 

За непречен проток на сообраќајот на патиштата на копнените внатрешни гранични 
премини, Државите членки ги отстрануваат сите пречки, посебно секое ограничување на 
брзината кое не се однесува за безбедноста на патот.  

 
Член 4 

Во случај на потреба од повторно воведување на контрола на внатрешните граници од 
страна на Држава членка, во најкраток можен рок истата ги  известуваа другите Држави 
членки и Европската Комисија, и притоа  информира за: 

- причините за предложеното повторно воведување на граничната контрола, 
наведувајќи ги деталите за настаните кои претставуваат сериозна закана за јавната 
политика или внатрешната безбедност; 

- обемот на предложеното повторно воведување на граничната   контрола, со 
назначување каде треба да се воведе; 

- називите на одобрените гранични премини; 
- датумот и времетраењето на предложеното повторно воведување и 
- доколку е соодветно, мерки што треба да ги преземат другите држави членки. 
Државите членки и Европската Комисија најмалку 15 дена пред повторното воведување 

на гранична контрола од страна на Државата членка од ставот 1 на овој член, вршат 
меѓусебни консултации.   
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Член 5 
При преминување на внатрешните граници може да се воведе контрола на истата  во 

случај кога се презема итна акција во врска со јавната политика и внатрешната безбедност. 
Во случаите  утврдени во став 1 на овој член веднаш се известуваат другите Држави 

членки, Европската Комисија како и се обезбедуваат сите информации утврдени во член 4 
на овој правилник. 

Член 6 
Граничната контрола на внатрешните граници се продолжува откога ќе се известат 

другите Држави членки и Европската Комисија при што се обезбедуваат информации за 
причините за продолжување. 

 
Член 7 

За продолжувањето на веќе воведената гранична контрола на внатрешните граници, 
Државата членка го известува Европскиот парламент. 

 
Член 8 

Со датумот на повлекување на граничната контрола на внатрешните граници, Државата 
членка во најкраток можен рок поднесува извештај до Европскиот парламент, Европскиот 
Совет и Европската Комисија за сите спроведени активности во врска со граничните 
проверки на внатрешните граници. 

 
Член 9 

За повторното воведување на граничната контрола, јавноста треба да биде 
информирана на соодветен начин, освен во оправдани случаи. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето  во „Службен 
весник на Република Македонија“ а ќе отпочне да се применува со отпочнување на 
примената на одредбите од членовите 10, 66 ставови 2 и 3, 68 став 1 точка 2 од Законот за 
гранична контрола. 

 
Број 12.1-79095/1                                                                                   Министер 

4 ноември 2011 година                                                              за внатрешни работи,  
      Скопје                                                                                м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

 


