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ПРЕТРЕС 

  

Апстракт: Претресот е дефиниран како дејствие на истражување на простории, лица и 

предмети. Истиот опфаќа претрес на дом и други простории, пребарување на компјутер и 

претрес на лице. Новина е тоа што пребарувањето на компјутерски систем и компјутерски 

податоци, согласно новиот Закон за кривична постапка не е посебна истражна мерка. 

Воедно, новина е и тоа што претрес на адвокатска канцеларија може да се преземе само во 

постапка против адвокатот и тоа само во однос на предмет, спис или исправа наведени во 

издадената наредба за претрес. Согласно новиот Закон за кривична постапка претресот  е 

истражно дејствие кое може да биде превземено во предистражна, истражна постапка, а и 

по поднесување на обвинение. Во предистражна и истражна постапка претресот го 

наредува судија на претходна постапка со писмена и образложена наредба, по барање на 

Јавниот обвинител, а во случај на опасност од одлагање и по барање на правосудната 

полиција. По поднесување на обвинение претресот го наредува судот пред кој се води 

постапката по поднесеното обвинение, се разбира со писмена и образложена наредба по 

барање на Јавниот обвинител, а во случај на опасност од одлагање и по барање на 

правосудната полиција.  

Клучни зборови: истражна постапка, јавен обвинител, наредба, правосудна полиција. 

 

1.Вовед 

Досегашниов еволутивен пат на криминалистиката како релативно млада наука 

покажува дека криминалистичката теоретска мисла е постојано во подем, освојувајќи нови 

досега непознати или недоволно разјаснети криминалистички подрачја. Меѓутоа, 

криминалистичката литература сеуште е сиромашна, што е особено карактеристично за 

балканските земји.
1
 И во Република Македонија состојбите во областа на теоретската и 

практичната криминалистика се одвиваат со слично темпо на развој. Основите на 

оперативната дејност на МВР се детерминирани од новите продукти на големата реформа 

на казненото процесно законодавство започната во 2010 година на теоретско ниво, и од 

2015 година на практично ниво. Оперативните и процесните дејствија во чиешто 

извршување се вклучени припадниците на МВР исто така се детерминирани од 

современиот лик на кривичната постапка, чијашто финализација во многу е зависна од 
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квалитетот и квантитетот на полициската дејност во рамките на претходната постапка. 

Имено, процесната дејност е премногу бавна и сама за себе недоволно ефикасна кога се 

бара, без одлагање и со потребната еластичност, да се настапи уште при самата појава на 

сомнението дека е извршено кривично дело, дека тоа се подготвува или дека одредено 

лице е сторител на кривично дело. Единствено непосредното, брзото, често мољњевито и 

динамично реагирање може да обезбеди спречување на извршувањето на кривичното 

дело, да се сочуваат трагите од од кривичното дело, кои по правило се краткотрајни и 

менливи, да се утврдат околностите на случајот во што помалку изменета состојба, од 

очевидците и други лица да се приберат податоци во моментот кога тие се се уште свежи 

во нивното сеќавање, да се оневозможи сокривањето или уништувањето на трагите и 

предметите од кривичното дело, како и да се спречи можноста сторителот да избега, да се 

сокрие итн.
2
  

Оттука, може да зборуваме за неколку аспекти на полициската дејност во зависност 

од карактерот на овластувањата и надлежностите. Кривичната функција на полицијата се 

разликува од нејзините други функции (прекршочна и управна). Кривичната активност 

опфаќа криминалистички работи (претежно фактички) но и кривичнопроцесни работи 

(претежно правни). Меѓутоа, со правните прописи не се регулирани само 

кривичнопроцесните содржини во формална и(ли) материјална смисла, туку во еден дел се 

регулирани и криминалистичките содржини. Со полициските прописи се уредени 

криминалистичките, а (делумно) и кривичнопроцесните содржини на кривичните 

активности. Исклучиво преку вршење на овие активности во целина полицијата може 

успешно да ја остварува својата кривична функција и консеквентно на тоа придонесуваат 

за остварување на судската правна функција на државата во кривичните предмети.
3
 

 Истражната постапка претставува втора фаза од претходната постапка, со која 

раководи и ја спроведува јавниот обвинител. Од друга страна, ако се земе дека 

предистражната постапка е составена од два дела-полициски извиди и претходно 

прибирање известувања од страна на јавниот обвинител, во суштина истражната постапка е 

само надоврзување и продолжување на ова претходно постапување на јавниот обвинител 
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или трета фаза од претходната постапка, се разбира доколку тој оцени дека од почетните 

основи на сомневање дека е сторено кривично дело прераснат во основано сомневање дека 

определено (конкретно) лице сторило кривичнодело. Ваквата реформа на претходната 

постапка се засноваше врз уверувањето дека не е потребно за доразјаснување на овие 

сомневања да се вклучува судот како истражувач, бидејќи со тоа се губи и на време и на 

непристрасната положба на судот. Барањата пак за едно правично судење бараат доказите 

да се изведуваат на судењето со можност за една контрадикторна јавна расправа во која 

странките непосредно ќе ги изведат пред судот а нивната веродостојност ќе се тестира со 

вкрстено испрашување.  

 Во новиот Закон за кривична постапка за прв пат е дадена дефиниција на 

истражното дејствие претрес определувајќи го како детално истражување на лице, 

средство за превоз, дом под услови определени со закон. Исто така, со овој закон е 

дефинирано и дејствието преглед на лица, возила, багажи простории со што законодавецот 

точно ги раздвоил овие две истражни дејствија. Ова е особено важно кога се има во вид дека 

за спроведување на претрес најчесто е потребно исполнување на посебни услови кои не се 

потребни при прегледот (најчесто тоа е прибавена наредба). 

 Во зависност од конретната ситуација превземањето на претресот се врши кај 

разновидни кривични дела со цел пронаѓање на материјални траги. 

 

2.Одредби од Законот за кривична постапка за претресот 

 

 Неспорни се криминалистичките, кривично-процесните детерминанти на на 

претресот како обвинителско дејствие, неговото оперативно, судско и доказно значење за 

откривање, докажување, разјаснување на конкретни кривични дела. Криминалистичко-

тактичкото ниво на откривачкиот процес во криминалистичката обработка (како повисок 

и последен стадиум на оперативната дејност) го достигнува својот врв во создавањето 

спелт од меѓусебно поврзани материјални, морални и психолошки индиции кои се 

издигаат до степен на основано соменение за конкретно кривично дело, извршено од 



конкретен сторител, против кого се иницира поведување кривична постапка, што значи 

дека криминалистичката обработка како завршен дел на оперативната дејност се 

преточила во истражна дејност.
4
 Зависно од специфичноста на секоја дадена тактичка 

ситуација, при решавањето на секја конкретна задача произлезена од постапувањето на 

криминалистот во случаите кога е во прашање каков било оперативен предмет што се 

работи во рамките на оперативната дејност, секогаш се респектираат и се активираат 

најсоодветни криминалистички средства, тактички начини и научни нетоди. При 

водењето на оперативната обработка, особено кога се работи за сложени оперативни 

предмети, криминалистот неминовно активира процесни дејствија што според начелото на 

брзина не трпат одлагање. Тоа се т.н. итни истражни дејствија кои можат да се активираат 

во вид на прости или сложени тактички комбинации.
5
Доколку судот донесе пресуда која 

се заснова на незаконит доказ, таквата пресуда содржи суштествена повреда. Но, освен ова 

директна последица од непридржување кон законските одредби во преземањето на 

истражните дејствија, постои и друга, посредна последица, која произлегува од ставот 2 на 

членот 12 од ЗКП според кој и доказите произлезени од докази кои се прибавени на 

незаконит начин, не можат да се користати врз нив не може да се заснова судската одлука. 

Оттука, особено е важно секое истражно дејствие да биде спроведено онака како што е 

предвидено во ЗКП. Така на пример, доколку претресот на дом е направен на незаконит начин, 

сите докази кои се прибавени со таквиот претрес претставуваат докази прибавени на незаконит 

начин и врз нив не може да е заснова судската одлука. 

 

2.Одредби од Законот за кривичната постапка за претресот 

 

 Во Глава XVII - МЕРКИ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И 

ПРЕДМЕТИ, претресот е дефиниран како дејствие на истражување на простори и и лица 

под условите и на начин пропишани во овој закон и во други закони.  
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 Претресот го наредува судот со писмена и образложен а наредба по барање на 

јавниот обвинител или на барање на правосудната полиција која добила одобрение од 

јавниот обвинител.  

 Основите за претрес се содржани во член 190 од ЗКП: 

(1) Претрес на дом и други простории на осомничениот, обвинетиот и на други лица, може 

да се преземе кога е веројатно дека ќе се фати осомничени от или ќе се пронајдат траги на 

кривичното дело или предмети важни за кривичната постапка.  

(2) Претрес на адвокатска канцеларија може да се преземе само во постапка против 

адвокатот и тоа во поглед на предмет, спис или исправа посебно определени во наредбата 

за претрес. 

(3) Претрес на лице може да се преземе кога е веројатно дека кај него ќе се пронајдат 

траги или предмети важни за кривичната постапка.  

 

2.1.Претрес на дом и други простории 

 

  

 Претресот на стан е дејствие и опфаќа пребарување на станот и другите простори н 

осомничениот или други лица. На претресот на стан или лице мора да присуствуваат 

двајца полнолетни граѓани како сведоци.
6
 

 При претрес на дом се претресува една или повеќе простории кои лицето ги 

користи како свој дом и просториите кои се просторно поврзани со домот и имаат иста 

цел на користење.  

 Претрес на домот и другите простории опфаќа и претрес на подвижните предмети 

на лицето затечени во домот и другите простории, кога тоа е наведено во наредбата за 

претрес или кога во однос на затеченото лице постојат услови за претрес без наредба.  

 

2.2.Претрес на превозни средства, опасни, отровни, лесно запаливи и слични 

предмети или средства  

 

 Кај претрес на превозни средства, опасни, отровни, лесно запаливи и слични 

предмети или средства, лицето кое управува или располага со таквите предмети или 
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средства должно е на барање на извршителот на наредбата да преземе мерки неопходни за 

сигурно и непречено извршување на претресувањето.  

 За неизвршување на барањето, по образложен предлог на јавниот обвинител, 

судијата на претходната постапка ќе го казни лицето со парична казна, а ако лицето и 

понатаму не постапува по барањето може да се казни со казна затвор до извршување на 

барањето, но најдолго еден месец. За жалбата противрешението со кое е изречена парична 

казна или е одреден затвор одлучува советот од член 22 став 6 од ЗКП. 

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.  

 

2.3.Претрес на подвижни предмети  

 

 Претресот на подвижни предмети опфаќа и претрес на компјутер и слични со него 

поврзани уреди за автоматска односно електронска обработка на податоци и носители на 

податоци. На барање на извршителот на наредбата лицето кое го користи компјутерот или 

има пристап до него или до друг уред или носител на податоци, е должно да овозможи 

пристап до нив и да ги даде потребните известувања за непречено остварување на целта на 

претресот.  

 По барање на извршителот на наредбата, лицето кое го користи компјутерот или 

има пристап до него или до други уреди, должно е веднаш да преземе мерки со кои се 

спречува уништување или менување на податоците.  

 Лицето кое го користи компјутерот или има пристап до него или до друг уред или 

носител на податоци, а кое нема да постапи согласно ЗКП, а затоа не постојат оправдани 

причини, судијата на претходната постапка ќе го казни лицето според одредбите од член 4 

став 2 на ЗКП. 

2.4.Претрес на лице  

 

 Претрес на лице опфаќа претрес на облеката, обувките, површината на телото, 

подвижните предмети кои лицето ги носи или се во негово владен ие, просторот во кој е 

затечено лицето во време на преземањето на претресувањето и средството за превоз кое се 

користи во време на претресувањето.  



 Претресот го врши лице од ист пол, освен ако од околностите во кои се врши 

истото тоа не е можно. Околностите поради кои претресувањето го извршило лице од друг 

пол ќе се внесат во записникот за претрес.  

 За претрес кое вклучува соблекување на делови од облеката и претреси на 

интимните делови на телото или телесните отвори е неопходно изречно одобрение на 

судот. Претресот со соблекување секогаш го врши лице од ист пол, а интимните претреси 

ги врши медицинско лице.  

 

2.5.Наредба за претрес  

 

 Барањето за издавање на наредба за претрес се поднесува во усна или писмена 

форма. Ако барањето се поднесува во писмена форма тогаш мора да биде составено, 

потпишано и заверено на начин пропишан во член 9 став 1 на ЗКП. Барањето за издавање 

на наредба за претрес може да биде поднесено и согласно член 10 на ЗКП.  

 Барањето за издавање наредба за претрес мора да содржи:  

- назив на судот, како и име и функција на подносител от на барањето;  

- фактите кои укажуваат на веројатноста дека лицето односно трагите и предметите 

наведени во ЗКП ќе се најдат на означеното или опишаното место или кај одредено лице;  

- барање судот да издаде наредба за претрес поради пронаоѓање на лице или одземање на  

предмети.  

 Во барањето може да се предложи:  

- наредбата за претрес да се изврши во било кое време затоа што постои основано 

сомнение дека претресувањето нема да биде изведено во временскиот период од 5 часот 

до 21 часот, дека предметите кои се бараат ќе се сокријат или ќе се уништат ако наредбата 

не се изврши веднаш, како и дека лицето кое се бара ќе побегне или ќе изврши друго 

кривично дело или може да ја загрози безбедноста на извршителот на наредбата или на 

друго лице ако таа наредба не се изврши веднаш или во временскиот период од 21 часот 

до 5 часот;  

- дека извршителот нема претходно да ја предаде наредбата ако постои основано сомнение 

дека бараните предмети можат лесно и брзо да се уништат ако веднаш не се одземат, дека 

предавањето на наредбата може да ја загрози безбедноста на извршителот на наредбата 



или на друго лице, како и дека лицето кое се бара ќе изврши друго кривично дело или ќе 

ја загрози безбедноста на извршителот на наредбата или на друго лице.  

 Барањето за издавање на наредба за претрес може да се поднесе во усна форма кога 

постои опасност од одлагање. Усното барање може да му се соопшти на судијата на 

претходната постапка и по телефон, радио-врска или преку друго средство за електронска 

комуникација.  

 Кога е поденесено усно барање за издавање на наредба за претрес, судијата на 

претходната постапка понатамошниот тек на разговорот ќе го забележи. Во случајот кога 

се користи звучен или стенографски запис, судијата на претходната постапка е должен да 

го даде записникот на препис, да ја завери истоветноста на преписот и да го предаде 

оригиналниот записник и преписот на судот во рок определен со ЗКП.  

По барањето за издавање на наредба за претрес судијата на претходната постапка 

одлучува веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од приемот на барањето. Ако не го прифати 

барањето, судијата на претходната постапка ќе донесе решение со кратко образложение. 

Јавниот обвинител има право на жалба против решението на судијата на претходната 

постапка до советот од член 22 став 6 во рок од 12 часа од приемот на решението. Советот 

ја донесува одлуката веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од приемот на жалбата.  

 Наредбата за претрес содржи: 

- име на органот кој ја издал наредбата; 

- ако наредбата за претрес се издава на основа на усно барање, тоа ќе се наведе заедно со  

означување на името на судијата на претходната постапка кој ја издава наредбата и 

времето и местото на издавање;  

- органот на кој се однесува наредбата;  

- целта на претресувањето;  

- име и презиме, а по потреба и опис на лицето кое треба да се пронајде, односно 

очекувани траги или опис на предметите кои треба да се пронајдат при претресувањето;  

- одредување или опис на местото кое ќе се претресува или лицето кое треба да се 

пронајде, со наведување на адреса, податоци за сопственикот односно владетелот на 

предметот или домот и другите простории и други податоци кои се важни за утврдува ње 

на идентитетот;  



- упатство дека наредбата треба да се изврши помеѓу 5 часот и 21 часот или овластување 

дека наредбата може да се изврши во било кое време ако тоа судот изречно го одреди;  

- овластување на извршителот на наредбата дека може без претходна најава да влезе во  

просториите кои треба да се претресат ако тоа судот изречно го одреди;  

- упатство наредбата и одземените предмети да му се однесат на судот без одлагање;  

- поука дека осомичениот има право да го извести бранителот и дека претресот може да се  

изврши и без присуство на бранителот ако тоа го бараат исклучитени околности;  

- потпис на судијата на претходната постапка кој за издава наредбата и службен печат на 

судот.  

 Наредбата за претрес мора да се изврши во рок од 15 дена од денот на нејзиното 

издавање, по чиј истек, без одлагање мора да му се врати на органот што ја издал 

наредбата, кој ја поништува наредбата. 

 Наредбата за претрес може да се изврши во било кој ден од седмицата.  

Претресувањето се врши дење. Претресувањето може да продолжи и ноќе ако е започнато 

дење па не е довршено. По исклучок, претресувањето може да се изврши ноќе ако постои 

опасност од одлагање.  

 

2.7.Правила за претрес  

 

 Пред почетокот на претресот, извршителот на наредбата мора да се легитимира и 

да му ја предаде наредбата за претрес на лицето кај кое или врз кое ќе се изврши 

претресот. Пред претресот лицето на кое се однесува наредбата за претрес ќе се повика 

доброволно да го предаде лицето односно предметите што се бараат.  

 Лицето ќе се поучи дека има право да земе бранител кој може да присуствува на 

претресот. Ако лицето на кое се однесува наредбата за претрес бара присуство на 

бранител, почетокот на претресот ќе се одложи до неговото доаѓање, но најдолго 3 часа.  

При извршување на наредбата за претрес со која се одредува претрес на дом кој  

гледно е напуштен, извршителот на наредбата не е должен да информира за причините за 

претресот, туку може да влезе веднаш во домот или другата просторија ако тие се празни 

или ако оправдано смета дека се празни, или ако со наредбата изречно е овластен да влезе 

без претходна најава. 



 

3.Практиката на примена на претресот видена низ изготвување на обрасци  

ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

КО бр. ...../... 

Скопје, ........ година 

  

                                                                                      ДО 

                                                                                      ОСНОВЕН СУД .......... 

                                                                                Судија на претходна постапка 

 

   Врз основа на чл.181 ст.2 в.в. со чл.186 од ЗКП, поднесувам  

 

Б  А Р А Њ Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРЕДБА ЗА ПРЕТРЕС  

 

    На ........ година, во Скопје, на ......... (да се наведе местото и да се опише 

кривично правниот настан). Основното јавно обвинителство Скопје, во врска со 

претходно наведениот кривично правен настан оформи предмет КО бр. .../... против 

обвинетиот ..............., од Скопје поради постоење на основано сомневање дека сторил 

кривично дело- .......... од чл. ... ст. ..... од Кривичниот законик.  

   Од досега превземените дејствија-......... (да се наведе кои дејствија), 

произлегува дека постои основано  сомневање дека средството со кое е извршено 

предметното кривично дело (на пример оружјето), е сокриено во Скопје, на ........ (да се 

наведе точна адреса) и тоа во помошна просторија во дворното место на лицето ..........., 

кое живее на наведената адреса. 

   Со оглед на погоре наведеното, веројатно е дека средството со кое е 

извршено предметното кривично дело ќе се најде на наведеното место, поради што и го 

поднесувам ова барање за издавање наредба за претрес во домот на лицето ........... од ....... 

(да се наведе адресата) и тоа на помошната просторија во дворното место на ова лице.  

                                                                                          ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

 

 

 

 



Заклучок 

 

 Претресот како оперативно и обвинителско дејствие има превентивно - репресивно 

значење и е во функција на обезбедување на материјални и други докази кои се важни за 

успешно водење на кривичната постапка. Со Законот за кривична постапка од 2010 

година, претресот се дефинира како дејствие на истражување на простории, лица и 

предмети под услови и на начин пропишан со закон. Претресот на дом и пребарувањето 

на компјутер го наредува судот со писмена и образложена наредба по барање на јавниот 

обвинител а во случај на опасност од одлагање и по барање на правосудната полиција. 

 Во реализирањето на претресот доаѓа до израз и улогата и соработката на МВР со 

ЈО. Од голема важност е претресот да се одвива на законит начин заради гарантирање на 

законитоста на доказите кои се обезбедуваат со него. Секое непрофесионално и анархично 

водење на претресот го загрозува неговото значење и вредност - доказите од таквиот 

претрес немаат легитимитет во понатамошната постапка.  Затоа потребно е да се 

применуваат правилата за спроведување на претрес кои се дефинирани со Законот за 

кривична постапка. 

 Претресот може да се применува при потрагата на материјални докази кај сите 

кривични дела кои се пропишани со Кривичниот законик на Република Македонија. 

Новина кај нас е воведување на претрес на адвокатска канцеларија кој може да се преземе 

само во постапка против адвокатот, и тоа во однос на предмет, спис или исправа посебно 

определени во наредбата за претрес. 

 Овие законски измени обезбедуваат услови за успешно превземање на претресот и 

негова законитост во секојдневното работење на полицијата под надзор на јавното 

обвинителство. 
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