
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за детективската дејност ("Службен весник на 
РМ" бр. 80/99), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНТНИОТ РЕГИСТАР  
НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ 

 
Член 1 

Co овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евидентниот 
регистар на склучените договори за детективски услуги (во натамошниот текст: евидентен 
регистар).   

 
Член 2 

Содржината на евидентниот регистар е дадена на образец (прилог број 1), кој е 
составен дел на овој правилник. 
Евидентниот регистар содржи пет рубрики, во кои се впишува: 
1. во првата рубрика се впишува бројот и датумот на склучување на договорот; 
2. во втората рубрика се впишуваат податоци за корисникот на детективската услуга 

(презиме, име и живеалиште на физичкото лице, односно назив и седиште на правното 
лице); 

3. во третата рубрика се впишува видот на детективската услуга; 
4. во четвртата рубрика се впишува бројот и датумот на писменото овластување од 

странката (полномошно) заверено од нотар; 
5. во петтата рубрика се впишува датумот на предавање на писмениот извештај. 
Евидентниот регистар се води во форма на тврдо вкоричена книга со димензии 240x340 

мм, чии страни се одбележани со редни броеви и истите се прошиени. 
 

Член 3 
Евидентниот регистар се води согласно прописите за техниката на постапување со 

документарниот материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење. 
Евидентниот регистар се води уредно и ажурно и секогаш е достапен на одговорното 

лице.        
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен 

весник на Република Македонија�. 
 
    Бр. 231-14058/1                                                                                          Министер 
21 април 2000 година                                                                          за внатрешни работи, 
          Скопје                                                                                         Доста Димовска, с. р. 
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