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Апстракт: Полициската станица како основна клетка во полицискиот систем има 

мултидимензионално значење во остварувањето на безбедноста воопшто и посебно на 

корпоративната безбедност. Финалните резултати од корпоративните истраги најчесто 

завршуваат со тоа што прибраните докази се доставуваат до јавните обвинителства за 

нивно понатамошно постапување. Во следствените активности, со цел истражување на 

конкретниот кривично - правен предмет јавното обвинителство воспоставува релации со 

полициските службеници кои се должни да постапуваат по неговото барање. Исто така, 

значајна димензија во воспоставувањето на односи помеѓу полициската станица и 

секторите за корпоративна безбедност се однесува и на примената на полициските 

овластувања во ситуации кога тоа е нужно. Посебно за одбележување се превентивните 

полициски активности кои се реализираа во современите корпорации во нашата држава во 

борбата против корпоративниот криминалитет. 
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1.Полицискиот модел во Република Македонија - организационен дизајн 

 

 Од осамостојувањето на Република Македонија до денес полицискиот систем 

еволуира и доживеа радикални измени. Најпрвин се напуштијата терминолошките ознаки 

за овој елемент на безбедносниот систем како што беше милиција, а на негово место се 

воведе полиција. Со тоа се сакаше да се покаже пред демократската јавност дека се 

раскинуваат врските со минатото, со поранешниот тоталитарен систем, со 

социјалистичката односно комунистичката парадигма. Истовремено, беше отворен патот 

за реформа, за демократизација на овој сектор преку имплементација на уставниот 

концепт на човековите слободи и права, воспоставување на демократските облици на 

контрола и надзор и подигнување на образовното ниво кај припадниците на полицискиот 

сегмент.  



 Според Ј. Спасески, „реформираниот национален безбедносен систем во Република 

Македонија го сочинуваат: правни норми, со кои се уредуваат односите од областа на 

безбедноста на луѓето, меѓу луѓето и општеството и државата; институции, кои имаат 

права, должности и одговорности да постапуваат по прашања од областа на безбедноста и 

тоа од: јавниот (државниот) сектор, нејавниот (приватниот) сектор и граѓанскиот 

сектор и мерките – превентивни и репресивни, кои се со закон предвидени за решавање 

на безбедносните прашања.”
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Посебно треба да истакне донесувањето на Законот за полиција (,,Службен весник 

на Република Македонија” бр.114/06, 6/09, 145/12 и 41/14), со кој нормaтивно правно се 

уредуваат полициските работи, организацијата на Полицијата, полициските овластувања и 

правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници 

во Министерството за внатрешни работи, што не се уредени со Законот за внатрешни 

работи. Содржински, Законот за полиција е поделен во VIII глави: општи одредби, 

полициски работи, организација на Полицијата, полициски овластувања, работни односи, 

резервен состав на Полицијата, овластување за подзаконски прописи и преодни и завршни 

одредби. 

 Полицијата е дел од Министерството во кој се вршат полициски работи преку 

полициски службеници. Полициски службеник е овластено службено лице согласно со 

одредбите од Законот за внатрешни работи, униформиран и неуниформиран припадник на 

Полицијата со полициски овластувања, кој ги врши полициските работи во согласност со 

закон. 

 Основна функција на Полицијата е заштита и почитување на основните слободи и 

права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македонија, 

законите и ратификуваните меѓународни договори, заштита на правниот поредок, 

спречување и откривање на казниви дела, преземање мерки за гонење на сторителите на 

тие дела, како и одржување на јавниот ред и мир во општеството.
2
 

                                                           
1
 Ј.Спасески и др., „Приватна безбедност”, Скопје-Охрид, 2008 год.,  стр. 29. 

2
 Закон за полиција, Службен весник на РМ бр. 114/06, 6/09, 145/12 и 41/14. 



 Најважните реформи се однесуваа на организациониот модел односно дизајн. 

После неколку реформи, денешната организациона структура на полицискиот модел може 

да се прикаже на следниот начин: 

 Полициските работи во Министерството ги врши Биро за јавна безбедност, како 

орган во состав на Министерството.   

 Во надлежност на Бирото е: 

1) концептуално планирање, следење и анализирање на безбедносната состојба и 

причините за појава на криминалитет и загрозување на јавната безбедност; 

2) усогласување, насочување, генерален и стручен надзор и контрола над работата на 

организационите единици на Полицијата; 

3) собирање, обработка, анализа, користење, оценување, пренос, чување и бришење на 

податоци од делокругот на работа на Полицијата, како и обработка на лични податоци под 

услови и на начин утврдени со овој и посебен закон; 

4) учество во вршењето на одредени сложени работи од делокругот на работа на 

организационите единици на Полицијата; 

5) спроведување на ратификуваните меѓународни договори за полициска соработка и 

други меѓународни акти за кои е надлежна Полицијата; 

6) предлагање стандарди за опрема и материјално-технички средства за организационите 

единици на Полицијата; 

7) грижа за подготвеноста на Полицијата за дејствување и работа во услови на сложена 

безбедносна состојба; 

8) организирање и извршување на криминалистички вештачења и други работи утврдени 

со закон. 

 Генералниот надзор ја опфаќа организационата структура на Полицијата, 

методологијата на работа на Полицијата и се врши еднаш на четири години. 

 Стручниот надзор се врши по наредба на директорот на Бирото доколку се оцени 

потреба за надзор на почитувањето на пропишаните стандарди и постапки за работа на 

Полицијата. 

 За вршење на полициски работи за кои е потребен висок степен на специјализација, 

а заради ефективно и економично извршување на одредени специфични и сложени задачи, 

како и за потребите на секторите за внатрешни работи и регионалните центри за гранични 



работи, по принцип на централизирано работење, се формираат Централни полициски 

служби, кои работите ги вршат на целата територија на Република Македонија. 

 Централните полициски служби ги вршат работите од областа на организираниот 

криминал, криминалистичко-технички работи и вештачења, работите на давање поддршка  

во извршувањето на одредени специфични и сложени работи на подрачјето на секторите 

за внатрешни работи и регионалните центри за гранични работи од страна на посебните 

единици на Полицијата, како и други работи и задачи. Со Централните полициски служби 

раководи началник. 

 Во Централните полициски служби функционира организациска единица за 

сузбивање на организиран криминал и тешки кривични дела , надлежна за спречување и 

откривање на:  

- кривични дела извршени од структурирана група од три или повеќе лица, која постои 

одреден временски период и дејствува со цел да изврши едно или повеќе кривични дела за 

кои е предвидена казна затвор од најмалку четири години, со намера директно или 

индиректно да стекне финансиска или друга корист; 

- кривични дела извршени од структурирана група или злосторничка организација на 

подрачјето на Република Македонија или други држави или кога кривичното дело е 

подготвено или планирано во Република Македонија или во друга држава; 

- кривични дела злоупотреба на службена положба и овластување од членот 353 став (5), 

примање на поткуп од значитела вредност од членот 357 и противзаконито посредување 

од членот 359, сите од Кривичниот законик, извршени од избран или именуван 

функционер, службено лице или одговорно лице во правно лице и 

- кривични дела неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, 

психотропни супстанции и прекурсори од членот 215 став (2) перење пари и други 

приноси од казниво дело од поголема вредност од членот 273, терористичко загрозување 

на уставниот поредок и безбедноста од членот 313, давање поткуп од значителна вредност 

од членот 358, незаконито влијание врз сведоци од членот 368 -а став (3), злосторничко 

здружување од членот 394, терористичка организација од членот 394 –а, тероризам од 

членот 394 -б, кривични дела трговија со луѓе од членот 418 -а, кривични дела 

криумчарење со мигранти од членот 418 -б, трговија со малолетно лице од членот 418 -г и 



другите кривични дела против човечноста и меѓународното право од Кривичниот законик, 

независно од бројот на сторителите. 

 За вршење на полициските работи, на територијата на Република Македонија се 

формираат сектори за внатрешни работи. Секторите за внатрешни работи се формираат во 

зависност од големината на подрачјето, бројот на населението, бројот на кривичните дела 

и прекршоците, како и значењето на патните правци и географската положба на 

општините кои ги зафаќа секторот за внатрешни работи. 

 Во секторот за внатрешни работи се формира полициска станица од општа 

надлежност за непосредно вршење на полициските работи за определено подрачје. 

2.Полициските станици и нивната улога во превенцијата и репресијата на 

корпоративниот криминалитет 

 

 Согласно член 28 од Законот за полиција, полициските овластувања се такстативно 

наброени и тоа според следниот нормативен редослед: 

1) проверка и утврдување на идентитетот на лица и предмети; 

2) собирање на информации; 

3) повикување; 

4) лишување од слобода; 

5) приведување; 

6) задржување; 

7) потрага по лица и предмети; 

8) прикриено полициско дејствување; 

9) пренасочување, насочување или ограничување на движењето на лица и превозни 

средства на определен простор за нужно потребно време; 

10) предупредување и наредување; 

11) привремено одземање на предмети; 

12) преглед односно претрес на определени објекти и простории на државни органи, 

институции што вршат јавни овластувања и други правни лица и увид во определена 

нивна документација; 

13) влегување во туѓ дом и други затворени простории; 

14) сопирање, преглед односно претрес на лица, багаж и превозни средства; 



15) обезбедување, преглед и увид на местото на настанот; 

16) примање на пријави и поплаки, поднесување на пријави и известувања; 

17) препознавање; 

18) јавно распишување награда; 

19) снимање на јавни места; 

20) полиграфско тестирање; 

21) собирање, обработка, анализирање, користење, оценување, пренесување, чување и 

бришење на податоци, како и обработка на лични податоци под услови и на начин 

утврдени со овој и посебен закон; 

22) примена на посебни истражни мерки и 

23) заштита на лица опфатени согласно со прописите за заштита на сведоци. 

 При преземање на дејствијата во рамките на полициските овластувања, можат да се 

употребат и средства за присилба под услови и на начин утврдени со закон. Покрај 

примената на полициските овластувања утврдени со овој закон, полициските службеници 

ги извршуваат и мерки те на претпазливост определени од страна на судот во кривична 

постапка под услови утврдени со посебен закон. 

 Во случај на започната постапка за сторено кривично дело или прекршок со 

елементи на насилство извршено од страна на лице кое при вршење на своите работни 

задачи има пристап и ракува со службено оружје, Полицијата задолжително во рок од 24 

часа од започнување на постапката за сторено кривично дело или прекршок ја информира 

институцијата односно правното лице во кое ова лице е вработено. 

 Полицискиот службеник во униформа при примена на полициските овластувања, е 

должен да се легитимира. Кога полицискиот службеник ги применува полициските 

овластувања во цивилна облека, е должен најнапред да се легитимира. По исклучок, 

полицискиот службеник нема да се легитимира ако реалните околности за примена на 

полициските овластувања укажуваат дека би можело да се загрози постигнувањето на 

нивната цел.  

 Полицискиот службеник својот статус ќе го најави со зборовите "полиција". Кога 

ќе престанат наведените околности, полицискиот службеник ќе се легитимира на начин 

одреден во Законот за полиција. При примената на полициските овластувања повикување,  



лишување од слобода, приведување и задржување, полицискиот службеник мора веднаш 

да го извести лицето на јазик што го разбира, за причините за повикувањето, 

риведувањето или задржувањето и на јасен начин да го поучи за правото да молчи, 

правото да се советува со бранител, правото на бранител за време на полициската 

постапка, правото на лекарска помош ако тоа лицето го бара, како и за правото да се 

извести член на неговото семејство или нему блиско лице. Примената на полициските 

овластувања мора да биде сразмерна на потребата заради која се преземаат. Од 

полициските овластувања се применуваат само оние со кои со најмалку штетни последици 

и во најкраток временски период ќе се оствари целта. 

 Полициските овластувања полицискиот службеник ги применува по службена 

должност, по наредба на раководен полициски службеник, по одлука на надлежен суд или  

наредба на надлежниот јавен обвинител, согласно со закон. Полицискиот службеник е 

должен да ги извршува одлуките и наредбите, освен ако нивното извршување очигледно 

претставува кривично дело. Полициските овластувања кон малолетни лица ги 

применуваат полициски службеници кои се посебно оспособени за работи на сузбивање 

на малолетничката деликвенција. Во исклучителни случаи, полициски овластувања кон 

малолетни лица можат да применуваат и други полициски службеници ако заради 

околностите на случајот неможат да постапуваат полициските службеници. Пол ициските 

овластувања кон малолетните лица се применуваат под услови утврдени со посебен закон. 

 

 

3.Основи на системот на корпоративна безбедност 

 

Според З. Кековиќ
3
, корпоративната безбедност претставува сегмент во системот 

на националната безбедност,имајќи во предвид дека корпорацијата со својата работа ја 

опфаќаат територијата на повеќе држави, па така може да се каже дека системот на 

корпоративна безбедност има синоним на национална безбедност.Кога станува збор за 

националната безбедност и создавање на системот на националната безбедност со 
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неговата содржина, се согледува дека не постои можност да биде непостоечки,туку дека 

во неговиот состав се вклучени безбедносни структури на државата,но и системи за 

безбедност во корпорацијата.Поради проекција на овој систем,а со цел цврста и 

рационална организација на службата на безбедноста,на државно ниво се формираат 

одредени политички тела кои се занимаваат со националната безбедност. 

Корпоративната безбедност како потсистем на националната безбедност и фактор 

на цивилната безбедност, претставува дел од безбедносната структура заедно со групата 

на општествени цели кои ги насочуваат деловните активности на стопанските субјекти и 

мерките за нивната општествена одговорност во согласност со стандардите и законот.
4
 

Корпоративната безбедност во основа се фокусира кон утврдување на  безбедносна 

проценка под која се подразбира склоп од сознанија и заклучоци до кои  доаѓаат 

надлежните субјекти на безбедноста во корпорацијата ,кои се одговорни за состојбата на 

безбедноста која се оценува со усогласената постапка.
5
 Превземањето на работата на 

безбедноста во корпорацијата за цел на безбедносната процена, начелно може да се 

подели на
6
 : 

1) Процена на можните извори (носители) на загрозување на безбедноста во 

корпорацијата 

2) Процена на можните облици на (начини) загрозување на безбедноста во 

корпорацијата 

3) Процена на можните места на загрозување на безбедноста во корпорацијата 

4) Анализа на ризиците. 

 Доколку носителите на безбедноста кои вршат проценка на ризиците не се во 

можност самостојно да ги решат сите проблеми,неопходно е ангажирање на стручни лица 

од различни специјалности кои се вон носителите на одлуките.
7
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Степен на загрозеност 

на безбедноста во корпорацијата 

Веројатни остварени 

закани 

1. 

Најголема 

загрозеност 

2. 

Голема 

загрозеност 

3. 

Умерена 

загрозеност 

4. 

Минимална 

загрозеност 

А 

Сигурно се остварува 

заканата 

1А 2А 3А 4А 

Б 

Голема можност за 

остварување на заканата 

1Б 2Б 3Б 4Б 

В 

Умерена веројатност за 

остварување на заканите 

1В 2В 3В 4В 

Г 

Многу мала или непостои 

можност за остварување 

на заканите 

1Г 2Г 3Г 4Г 

 

Табела број. 3 Матричен начин на одредување на неприфатените ризици во 

корпорацијата 

 

  Безбедноста на современите корпорации е детерминирана од успешноста на 

организациона структура. Организационата структура на секторт за безбедност во 

корпорациите мора да биде во склад со општите и парцијалните задачи и да ја поддржува 

поделбата на трудот така што треба да биде сочинета од организациони единици насочени 

на одреден вид работи за безбедност кои треба да ги реализираат. Поделбата на трудот е 

расчленување на општите задачи, така што поединечните менаџери и службеници на 

секторот за безбедност да извршуваат само одреден дел од работата, но кој допринесува за 



вкупната реализација на целта, т.е. стратегијата или проектот на корпоративната 

безбедност.
8
 

Заради тоа може да се речи дека обликувањето на организационата структура на 

секторот за безбедност во корпорациите, а врз основа на општите ставови на Петар 

Друкер
9
, започнува со прашањата: 

1) Во кои области е потребно совршенство при извршувањето на безбедносните 

работи за да се остварат целите на корпоративната безбедност?  

2) Кои се “најосетливите” области – т.е. областите во кои лошото функционирање 

на секторот за безбедност би причинло озбилни штети, па дури и би го 

загрозило опстанокот на работењето на корпорацијата? 

3) Кои вредности се од особено значење за корпорацијата? 

 

3. Координација помеѓу полициските службеници и корпоративната безбедност 

  

  

 Координацијата во корпоративната безбедност, како процесна функција на 

раководење, претставува усогласување на работењето, односно усогласување и 

насочување на интеракцијата помеѓу елементите на системот за корпоративна безбедност 

– што претставува соработка, но и насочување на интеракцијата со останатите 

организациски делови на корпорацијата и други безбедносни и државни институции – што 

претставува соработка заради остварување на поставените и усвоените цели на 

корпоративна безбедност. Клуч за ефикасна координација претставува интензивното 

комуницирање помеѓу елементите на системот за безбедност и помеѓу системот и 

елементите од околината.  

 Координацијата е незамислива без размена на безбедносни податоци. Колку што е 

природата на задачата која што треба да се координира нејасна, толку е поголема и 

потребата за размена на информации и за координација. Со добри и правилни процедури 

на меѓусебна комуникација со подредените се овозможува брзо и ефикасно решавање на 

                                                           
8
 Видете поопширно: Schermerhorn R.J., Management and Organizational behavior, John Wiley & Sons, 

NewYork, 1996. 
9
 Drucker P.F., Management – Tasks, responsibilities, Practice, Harper Busines, USA, 1993. 



прашањата за меѓусебна координација во целост или при извршување на конкретна 

задача.  

 Координацијата може да се класифицира спрема организациски и формални 

карактеристики. Во организациска смисла координацијата може да биде: а) интерна и б) 

екстерна. Интерна координација се остварува помеѓу внатрешните елементи на 

организацијата (соработка) и може да биде 1) вертикална, 2) хоризонтална, 3) дијагонална, 

додека па екстерна координација се остварува со елементи и системи од околината 

(соработка). Во формална смисла координацијата може да се манифестира како: а) 

насочување на работа, б) обединување на работа, в) заедничка работа и г) помагање. 

 Координацијата има свои обележја кои во системот на корпоративна безбедност ги 

комбинираат процесите од материјален, енергетски и информативен карактер. 

Координацијата во корпоративната безбедност моѓе да се класифицира и како а)просторна 

и б) временска координација. Просторна координација се планира кога повеќе елементи 

на секторот за безбедност во корпорацијата извршуваат иста задача во исто време, а на 

различен простор, а временска координација се планира кога повеќе сектори на 

организацијата извршуваат задача на ист простор а во различно време.  Врз основа на 

горенаведеното, може да се состави модел на координација како процесна функција на 

раководење во корпоративната безбедност: 

А) Соработка – интерна координација 

1) вертикална координација,  

2) хоризонтална координација и  

3) дијагонална координација 

Б) Соработка – екстерна координација 

1) насочување на работата,  

2) обединување на работата,  

3) заедничка работа, 

4) помагање. 

В) Карактеристики на координација 

а) граници,  

б) насоки,  

в) линии,  



г) објекти,  

д) точки,  

ѓ) реони и  

е) зони. 

Г) Просторна координација 

Д) Временска координација 

 Во практиката, постои единствен став дека во фокус на внимание на менаџерите 

за безбедност во корпорацијата при координирањето на работата треба да биде 

спречувањето на корупција, организиран криминал, оддавање на службена тајна, 

заштита на информатичката безбедност, физичко-техничко обезбедување и заштита 

при работа. Менаџерите за безбедност кои во својата работа ја применуваат 

координацијата не се доволно обучени и оспособени за извршување на таа функција, и 

исто така сметаат дека во наставните планови и програми на високото образование кое 

се занимава со едукација на идните менаџери за  безбедност, не се во доволна мера 

застапени содржини за координација, а кои според профилот на образование и знаење 

кое би се добило, би влијаеле и на работата на менаџерите за  безбедност во 

корпорациите.  

 Основите за соработка помеѓу полицискиот и корпоративниот сектор во нашата 

држава произлегуваат од членовите 6 и 7 од Законот за полиција:  

 Полицијата укажува помош на државните органи, општините и на градот Скопје, 

на правни и физички лица во спасувањето на луѓето и материјалните добра од природни 

непогоди и други несреќи. 

 Полицијата укажува помош (асистенција): 

- за спроведување на извршна одлука, доколку при спроведувањето на извршувањето, 

надлежниот државен орган односно лицата кои со посебен закон се овластени да го 

спроведат извршувањето, наидат на физички отпор или таков отпор може оправдано да се 

очекува; 

- по барања за асистенција предвидена со посебен закон (за обезбедување на превоз на 

експлозивни материи, вонреден превоз и придружба на определени стоки и друго) и  



- по барања на државни органи, институции што вршат јавно овластување и правни лица, 

во врска со обезбедување на транспорт на пари и други вредносни пратки односно 

предмети од вредност, а по претходно склучен договор со подносителот на барањето. 

 Барањето за асистенција, надлежниот орган го поднесува до Полицијата во 

писмена форма, најдоцна пет дена пред спроведување на извршувањето, односно пет дена 

пред денот за кој е утврдена потреба за давање на помош (асистенција). 

 Раководителот на надлежната организациска единица одлучува за начинот на 

давање на помошта (асистенцијата) и за тоа навреме го известува подносителот на 

барањето.Раководителот на надлежната организациска единица од безбедносни и други 

оправдани причини може да го одложи давањето на помошта (асистенцијата). 

 Натаму, во Законот за полиција стои дека, Полицијата ја известува јавноста за 

прашањата од нејзина надлежност.На барање на граѓаните, државните органи, јавните 

претпријатија и на други правни лица, Полицијата им дава информации, податоци и 

известувања за прашања од својот делокруг за кои тие се непосредно заинтересирани. 

Нема да се даваат информации, податоци и известувања кои согласно со закон се 

определени со соодветен степен на класификација, освен кога се исполнети условите 

утврдени со посебен закон. 

 Нема да се даваат лични податоци со кои располага Министерството, освен во 

случаи утврдени со Законот за полиција и посебен закон. Информациите, податоците и 

известувањата ги дава овластен работник од министерот. Полицијата соработува со 

граѓаните, државните органи, здруженија на граѓани и други правни лица заради 

спречување или откривање на кривични дела и прекршоци. 

 Полицијата соработува со органите на општините и на градот Скопје за работите 

што се однесуваат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Заради остварување на соработката и зацврстување на влијанието на јавноста во работата 

на Полицијата можат да се формираат советодавни и координативни тела (совети и 

комисии), со цел да се изградат заеднички препораки за подобрување на јавната 

безбедност на подрачјето на општината и на градот Скопје, градење доверба и партнерски 

односи во превенирањето на појавите што влијаат на безбедноста. 

 

 



Заклучок 

 

Глобализациските текови во економијата се поврзуваат со системот на 

корпоративна безбедност, нејзините цели, интереси, структура и релации со останатите 

државни актери на безбедноста. Денес, за разлика од кога било порано може да се 

зборува за потребата од воспоставување на цврсто државно (јавно) и недржавно 

(приватно) партнерство. Дотолку повеќе што комерцијализацијата на безбедносниот 

сектор доведе до создавање на индустриска безбедност и нејзина заштита. 

Безбедносните потреби во корпоративниот систем се однесуваат на воспоставување 

пред се на основи за проценка на ризикот во работата: методологија на проценка на 

ризикот, активности, организација, избор на лица, потребни знаења, извори на 

информации, евиденција на податоци, следење на ефикасноста на мерките и ревизија 

на проценката на ризикот.  

Соработката помеѓу полицискиот и корпоративниот сектор е неопходност и таа 

се повеќе се унапредува во следните области: оперативно-превентивните мерки, 

физичките мерки за обезбедување, превентивно-технички мерки за обезбедување, 

противдиверзиона заштиа, заштита од прислушкување, противпожарната заштита и др.  

 Во однос на релациите помеѓу полицијата и менаџериите за корпоративна 

безбедност, важно е да се наведе дека полицискиот службеник по службена должност или 

по наредба на јавниот обвинител, суд или друг орган кога е тоа утврдено со закон, презема 

мерки и применува полициски овластувања што се однесуваат на откривање на казниво 

дело и гонење на неговиот сторител кога постојат основи за сомневање дека се 

подготвува, во тек е извршување или е извршено казниво дело. Кога постојат основи на 

сомневање дека одредено лице подготвува, извршува или извршило кривично дело или 

прекршок, или постојат основи на сомневање дека одредена појава го загрозува или би 

можела да го загрози животот или телесниот интегритет на луѓето, нивните права, 

слободи, безбедноста или имотот во врска со вршењето на полициските работи, како и 

заради откривање на кривично дело или прекршок, пронаоѓање на сторителот, спречување 

сторителот да се сокрие или побегне, да се откријат и обезбедат траги и предмети кои 

можат да послужат како доказ и да се прибираат информации кои можат да бидат од 



корист за успешно водење на кривичната и прекршочната постапка Полицијата врши 

криминалистичко истражување со примена на полициските овластувања, оперативно-

тактички и превентивни мерки согласно закон. Криминалистичкото истражување 

започнува со полициски извид или со одлука на надлежен полициски службеник за 

воспоставување и спроведување на криминалистичка контрола, криминалистичка 

обработка и акција за што се водат соодветни евиденции согласно закон. Со 

реализирањето на сите наведени полициски работи, утврдени во Законот за полиција, 

несомнено дека се потврдува врската помеѓу припадниците на полициската станица и 

надлежните во корпорациите во контекст на реализирањето на нивниот заеднички интерес 

- откривање, разјаснување и превенција на корпоративниот криминалитет. 
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