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Врз основа на членот 80 од Законот за измени 
и дополненија на Законикот за кривичната постап-
ка („Службен лист -на ФНРЈ", бр. 52^59), Законо-
давниот одбор на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина на својата седница од 26 де-
кември 19-59 година го утврди долу изложениот 
пречистен текст на Законикот за кривичната по-
стапка. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 96 

26 декември 1969 година 
Белград 

Претседател 
на Законодавниот одбор 

на Сојузниот собор, 
др Макс Шнудерл, е. р. 

З А К О Н И К 
ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

ДЕ Л П Р В 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а I 
ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 1 
Овој законик ги утврдува правилата со кои се 

осигурува никој невин да не биде осуден а на ви-
новникот да му се изрече заслужена казна под 
условите што ги предвидува кривичниот закон и 
врз основа на законито спроведена постапка. 

Пред да се донесе правосилна пресуда обвине-
тиот може да биде ограничен во својата слобода и 
во другите права само под условите што ги опре-
делува овој законик. 

Член 2 
Казни, мерни за безбедност, воспитни мерки и 

судска опомена може да му изрече на сторителот 
на кривичното дело само надлежниот суд по по-
стапка што е поведена и спроведена според овој 
законик. 

Член 3 
Лице против кое што е поведена кривична по-

стапка не се смета за виновно се' додека неговата 
кривична одговорност за стореното кривично дело 
не е утврдена оо правосилна пресуда. 

Член 4 
Обвинетиот веќе на првото испитување мора да 

биде известен за делото за кое се товари и за осно-
вите на обвинението. 

На обвинетиот мора да му се овозможи да се 
изјасни за сите фаити и докази што го товарат и 
да ги изнесе сите факти и докази што му одат во 
корист. 

Член 5 
На обвинетиот »тужбата и доказите мораат 

да му се соопштат на јазикот што го разбира. 
На обвинетиот што не го разбира јазикот на 

кој се води постапката ќе му се осигури да го сле-
ди текот на постапката преку преводач. 

Член 6 
Забрането е и казниво да се изнудува од обви-

нетиот признание или некаква друга изјава во те-
кот на кривичната постапка. 

Член 7 
Обвинетиот има право да се брани сам или при 

стручна помош од бранител што ќе го избере са-
миот од редот на адвокати. 

Ако обвинетиот не ќе земе бранител сам, су-
дот за да ја осигури одбраната ќе му постави на 
обвинетиот бранител, кога е тоа определено со овој 
законик. 

На обвинетиот мора да му се осигури доволно 
време за подготвување на одбраната. 

Член 8 
На лице што е неоправдано осудено или што 

е незаконито лишено од слобода со задржување во 
притвор или истражен затвор му припаѓа право на 
надоместок на имотната штета. 

Член 9 
Судот и државните органи што учествуваат во 

кривичната постапка должни се да ги утврдат ви-
стинито џ наполно фактите што се важни за доне-
сување законита одлука. 

Тие се должни со еднакво внимание да та 
испитуваат и утврдат како фактите што го това* 
рат обвинетиот така и оние што му одат во корист. 

Член 10 
Правото на судот и на државните органи што 

учествуваат во кривичната постапка, да оценуваат 
постоење или непостоење на факти не е врзано 
ниту ограничено со посебни формални доказни 
правила. 

Член 11 
Кривична постапка се породува по барање од 

овластениот тужител. 
За делата за кои се гони по службена дол-

жност овластен тужител е јавниот обвинител, а за 
делата за кои се гони по приватна тужба овластеа 
тужител е приватниот тужител. 

Ако јавниот обвинител најде дека нема основ 
за поведување или продолжување на кривичната 
постапка, на неговото место може да стапи оште-
тениот како тужител под условите определени оо 
овој законик. 

Член 12 
Јавниот обвинител е должен да преземе кри-

вично гонење ако постојат докази дека е сторено 
кривично дело за ное се гони по службена дол-
жност. 

Член 13 
Во кривичната постапка судовите судат во со-

вет, а врховните судови одлучуваат и во општи 
седници. 
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Во околиски суд за побесни критични дела 
суди судија поединец. 

Член 14 
Кога е пропишано поведувањето на кривич-

ната постапка да има за последица ограеичение 
или губиток на определени права, овие последици 
настапуваат со отворањето на истрагата, или со 
подигањето на обвинителниот акт ако истрагата 
не е отворена. 

Во постапката пред околиски суд последиците 
од претходниот став настапуваат од денот кога е 
донесена осуди тел« ат а пресуда, без оглед дали таа 
добила правна сила. 

Член 15 
Ако примената на кривичниот закон зависи од 

претходно решение на некакво правно прашање 
за чие решение е надлежен судот во, некоја друга 
постапка или некој друг државен орган, судот што 
суди во кривичниот предмет може сам да го реши 
и тоа прашање според одредбите што важат за до-
кажување во кривичната постапка. Решението на 
ова правно прашање од страна на кривичниот суд 
има дејство само за кривичниот предмет што го 
расправа овој суд. 

Ако за такво претходно прашање веќе донесел 
одлука судот во некоја друга постапка или друг 
државен орган, таквата одлука не го врзува кри-
вичниот суд во поглед на оценката дали е сторено 
определено кривично дело. 

Г л а в а II 
СУДОВИ И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ 

1. Стварна надлежност 
Член 16 

Во кривичните предмети судат околиските су-
дови, окружните судови, Врховниот суд н^ Авто-
номна Покраина Војводина, врховните судови на 
народните републики и Сојузниот врховен суд. 

Овие судови судат во границите на својата 
(^тварна и месна надлежност за сите кривични 
Дела и на сите лица ако со закон не е определено 
поинаку. 

Член 17 
Околиските судови се надлежни: 
1) да судат во прв степен: 
а) за кривични дела за кои со закон е предви-

дена како гла©на казна паричната казна или ка-
зната затвор, ако за одделни кривични деле не е 
надлежен окружен суд; 

б) за кривичното дело предвидено во членот 
249 став 1 на Кривичниот законик; 

в) за кривични дела за кои со посебен закон е 
определена надлежност на околиски суд; 

2) да учествуваат во постапката на извил и 
истрага според одредбите од овој законик; 

3) да вршат и други работи што се определени 
со овој законик. 

Член 18 
Околиските судови судат во совети составени 

од еден судија и двајца судии-поротници. 
За кривични дела предвидени во членот 142 

ста© 1, чл. 144, 153, 169 ст. 1 и 2, чл. 170, 171 ст. 1 
и 2, чи. 172, 189, 231 став 1, во членот 246 став 1, 
членот 246а став 1, чл. 254а, 257 став 1, чл. 259, 
274, 282 ст. 3 и 4, чл. 292, 293, 297, 303 став 1, чл. 304, 
305 ст. 1 и 2, чл. 310 и 313а на Кривичниот законик 
суди судија на околиски суд како поединец. 

Дејствијата во извид и истрага ги врши судија 
на околиски суд. 

Член 19 
Окружните судови се надлежни: 
1) да судат во прв степен: 
а) за кривични дела за кои со закон е пред-

видена казната строг затвор или смртна казна, 
освен за кривичното дело од членот 249 став 1 на 
Кривичниот законик; 

б) за кривични дела предвидени во членот 117 
став 4, членот 119 став 3, чл. 174 до 176 и 311 на 
Кривичниот законик; 

в) за кривични дела за кои со посебен закон е 
определена надлежност на окружен суд; 

2) да учествуваат во постапката на извида и да 
спроведуваат истрага според одредбите од овој за-
коник; 

3) да решаваат за жалбите против решенијата 
на истражниот судија; 

4) да решаваат за приговорот против обвини-
телниот акт; 

5) да одлучуваат во втор степен за жалбите про-
тив одлуките на околиските судови; 

6) да вршат и други работи што се определени 
со овој законик. 

Член 20 
Окружните судови судат во прв степен во со-

вети што се составени од еден судија и двајца су-
дии-поротници, а во совети составени од двајца 
судии и тројца судии-поротници кога судат за кри-
вични дела за кои во законот е предвидена смртна 
каона или казна строг затвор на петнаесет години. 

Во совет составен од тројца судии окружните 
судови судат во втор степен, донесуваат одлуки во 
прв степен вон главниот претрес и ставаат пред-
лози во случаите предвидени во овој законик или 
во друг закон. 

Дејствијата во извид и во истрага ги врши су-
дија на окружен суд (истражен судија). 

Член 21 
Врховните судови на народните републики и 

Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина 
се надлежни: 

1) да одлучуваат во втор степен за жалбите про-
тив одлуките на окружните судови; 

2) да одлучуваат во трет степен за жалбите про-
тив пресудите на окружните судови донесени во 
втор степен врз основа на одржан претрес (член 
369 став 1 точ. 2); 

3) да одлучуваат за барањето за заштита на за-
конитоста во случаите определени во овој законик; 

4) да одлучуваат за барањето за вонредно убла-
жување на казната во случаите определени во овој 
законик; 

5) да вршат и други работи што се определени 
со овој законик. 

Член 22 
Врховните судови на народните републики и 

Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина 
одлучуваат во совети составени од тројца судии, а 
во совети составени од пет судии кога судат за 
кривични дела за кои во законот е предвидена 
смртна казна или казна строг затвор на петнаесет 
години. 

Врховните судови на народните републики и 
Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина 
одлучуваат во општи седници кога решаваат за ба-
рање за заштита на законитоста против одлуките 
на своите совети 

Член 23 
Сојузниот врховен суд е надлежен: 
1) да одлучува во трет степен за жалбите про-

тив пресудите на врховните судови на народните 
републики односно на Врховниот суд на Автоном-
на Покраина Врјводина донесени во втор степен 
(член 369 став 1); 

2) да одлучува за барањето за заштита на зако-
нитоста во случаите определени во овој законик; 

3) да одлучува за барањето за вонредно убла-
жување казна во случаите определени во овој за-
коник ; 

4) да ги решава судирањата за надлежноста 
меѓу редовните и воени судови; 

5) да врши и други работи што се определени 
со овој законик. 

Член 24 
Сојузниот врховен суд одлучува во совет соста-

вен од пет судии. 
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Сојузниот врховен суд одлучува во општа сед-
ница за барање за заштита на законитоста против 
одлука на својот совет. 

Кога одлучува за барањето за заштита на за-
конитоста против пресуда на Врховниот воен суд 
или кога ги решава судирањата за надлежноста 
меѓу редовни и воени судови, Сојузниот врховен 
суд одлучува во совет од пет членови од кои прет-
седателот на советот и два члена се судии на Со-
јузниот врховен суд, а два члена судии на Врхов-
ниот воен суд што ќе ги определи претседателот на 
тој суд. 

2. Месна надлежност 
Член 25 

Месно надлежен е по правило судот на чие 
подрачје кривичното дело е извршено или обидено. 

Ако е кривичното дело извршено или обидено 
на разни подрачја или на граница на разни под-
рачја или е неизвесно на кое подрачје е извршено 
или обидено, надлежен е судот што прв ја за-
почнал постапката. 

Член 26 
Ако е кривичното дело сторено на домашен 

брод или домашен воздухоплов додека се наоѓаат 
во домашно пристаниште, надлежен е судот на чие 
подрачје се наоѓа ова пристаниште. Во другите слу-
чаи кога кривичното дело е сторено на домашен 
брод или домашен воздухоплов, надлежен е судот 
на чие подрачје се наоѓа матичната лука на бро-
дот односно воздухопловот или домашното приста-
ниште во кое бродот односно воздухопловот првпат 
ќе се запре. 

Член 27 
Ако е кривичното дело сторено преку печат -

надлежен е судот на чие подрачје е описот пе-
чатен. Ако тоа место не е познато или е списот пе-
чатен во странство, надлежен е судот на чие по-
драчје се растура печатениот спис. 

Ако според законот одговара составувачот на 
списот, надлежен е и судот на местото во кое што 
составувачот има престојувалиште или судот на ме-
стото каде што се случил настанот на кој се одне-
сува списот. 

Одредбите од претходните ставови аналогно ќе 
се применат и во случај ако е списот или изјавата 
објавена преку радио или телевизија. 

Член 28 
Ако не е познато местото на извршувањето на 

кривичното дело или ако тоа место е надвор од 
територијата на Југославија, надлежен е судот на 
чие подрачје обвинетиот има живеалиште или пре-
стојувалиште. 

Ако судот на чие подрачје обвинетиот има жи-
веалиште или престојувалиште веќе започнал по-
стапка, останува надлежен иако се узнало за ме-
стото на извршувањето на кривичното дело. 

Ако не е познато ни местото на извршувањето 
на кривичното дело ни живеалиштето или престо-
јувалиштето на обвинетиот, - или обете ое надвор 
од територијата на Југославија, надлежен е судот 
на чие подрачје обвинетиот ќе се фати или ќе се 
пријави сам. 

Член 29 
Ако некое лице сторило кривични дела во Ју-

гославија и во странство надлежен е судот што 
е надлежен за кривичното дело сторено во Југо-
славија. 

Член 30 
Ако опоред одредбите на овој законик не може 

да се установи кој суд -е месно надлежен, Сојуз-
ниот врховен суд ќе определи еден од стварно 
надлежните судови пред кој ќе се спроведе постап-
ката. 

3. Спојување и раздвојување на постапката 
Член 31 

Ако исто лице е обвинето за повеќе кривични 
дела, па за некои од тие дела е надлежен понизок 

а за некои повисок суд, надлежен е повисокиот 
суд, а ако се надлежни судови од ист вид, над-
лежен е оној суд што ја започнал постапката прв. 

Според одредбите од претходниот став се опре-
делува надлежноста и во случај ако оштетениот 
истовремено сторил кривично дело спрема обви-
нетиот. 

За ^извршители е надлежен по правило суд 
што како надлежен за еден од нив ја започнал по-
стапката прв. 

Судот што е надлежен за извршителот на кри-
вичното дело е надлежен по правило и за соуче-
сниците, прикриваните, за лицата што му спомог-
нале на сторителот по извршувањето на кривичното 
дело, како и за лицата што не го пријавиле под-
готвувањето на кривично дело, извршувањето на 
кривично дело или сторителот. 

Во сите случаи од претходните ставови ќе се 
спроведе по правило единствена постапка и ќе се 
донесе една пресуда. 

Судот може по предлог од јавниот обвинител да 
одлучи да се спроведе единствена постапка и да се 
донесе една пресуда и во случај кога се обвинети 
повеќе лица за повеќе кривични дела, но само ако 
меѓу извршените кривични дела има меѓусебна вр-
ска и ако има исти докази. Ако за некои од овие 
кривичен дела е надлежен повисок а за некои по-
низок суд, единствената постапка може да се спро-
веде само пред повисокиот суд. 

Против решението за спојување на постапката 
не е дозволена жалба. 

Член 32 
Судот што е надлежен според претходниот член 

може од важни причини или од обѕир на целесо-
образноста до завршетокот на главниот претрес да 
одлучи постапката за одделни кривични дела или 
против одделни обвинети да се раздвои и посебно 
доврши или да му се предаде на друг надлежен 
суд. 

Решението за раздвојување на постапката го до-
несува надлежниот суд по сослушување на јавниот 
обвинител кога се во прашање кривични дела за 
кои се гони по службена должност. 

Против решението за раздвојување на постап-
ката не е дозволена жалба. 

4. Пренесување на месната надлежност 
Член 33 

Кога надлежниот суд е. спречен од правни или 
фактички причини да постапува, должен е за тоа да 
го извести непосредно повисокиот суд кој по со-
слушувањето на јавниот обвинител ќе определи 
друг стварно надлежен суд на своето подрачје. 

Против ова решение не е дозволена жалба. 
Член 34 

Врховниот суд на народната република и Вр-
ховниот суд на Автономна Покраина Војводина 
можат за водење на постапката да определат друг 
стварно надлежен суд на своето подрачје, ако е 
очигледно дека така полесно ќе се спроведе по-
стапката или ако постојат други важни причини. 

- Сојузниот врховен суд може под условите од 
претходниот став за водење на постапката да 
определи друг стварно надлежен суд од подрачје 
на друг врховен суд. 

Решението од претходните ставови на овој 
член врховните судови можат да го донесат по 
предлог од јавниот обвинител што постапува пред 
нив или по предлог од судија на околиски суд, од 
истражен судија или од претседателот на советот. 

5. Последици на ненадлежноста и судирање за 
надлежноста 

Член 35 
Судот е должен да внимава на својата стварна 

и месна надлежност и штом забележи дека не е 
надлежен ќе се огласи за ненадлежен и ќе го 
упати предметот до надлежниот суд. 
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Ако во текот на главниот претрес судот уста-
нови дека за судењето е надлежен понизок суд, 
предметот нема да му го .достави на тој суд туку 
ќе ја спроведе постапката сам и ќе донесе одлука. 

Откога обвинителниот акт ќе добие правна 
сила судот не може да се огласи за месно ненадле-
жен. ниту странките можат да даваат приговор за 
месната ненадлежност. 

Ненадлежниот суд е должен да ги преземе 
оние дејствија во постапката за кои постои опасност 
поради одлагање. 

Член 36 
Ако судот на кој му е предметот отстапен како 

на надлежен смета дека е надлежен судот што му 
го отстапил предметот или некој друг суд, ќе по-
веде постапка за решавање на судирањето за над-
лежноста. 

Кога по повод жалбата против одлуката на 
првостепениот суд со која тој се огласил за ненад-
лежен донееол одлука второстепениот суд, за таа 
одлука е врзан во прашањето за надлежноста и су-
дот на кој му е предметот отстапен ако второстепе-
ниот суд е надлежен за решавање на судирањето 
за надлежноста меѓу тие судови. 

Член 37 
Судирањето за надлежноста меѓу судовите го 

решава заеднички непосредно повисокиот суд. 
Сојузниот врховен суд ги решава судирањата 

за надлежноста меѓу судовите од подрачјата на 
разни народни републики како и судирањата за 
надлежноста меѓу суд од подрачјето на Автономна 
Покраина Војводина и суд од останатото подрачје 
на Народна Република Србија. 

Пред да донесе решение по повод судирањето 
за надлежноста, судот ќе побара мислење од јавниот 
обвинител што е надлежен да постапува пред тој 
суд. Против ова решение не е дозволена жалба. 

Додека не се реши судирањето за надлежноста 
меѓу судовите секој од нив е должен да ги презема 
оние дејствија во постапката за кои постои опасност 
поради одлагање. 

Г л а в а 111 

ИЗЗЕМАЊЕ 

Член Зв 
Судија или судија-поротник не може да врши 

судски должности: 
1) ако е оштетен со кривичното дело; 
2) ако обвинетиот, неговиот бранител, тужи-

телот, оштетениот, нивниот законски застапник или 
полномошник му е брачен другар или роднина по 
крв во права линија до кој и да е степен, во стра-
нична линија до четвртиот степен, а по тазбина до 
вториот степен; 

3) ако со обвинетиот, неговиот бранител, тужи-
телот или со оштетениот е во однос на старател, 
стараник, посвоител, посвоеник, хранител или хра-
нетата; 

4) ако во истиот кривичен предмет вршел из-
видни или истражни дејствија, или учествувал во 
постапката како тужител, бранител, законски за-
стапник или полномошник на оштетениот односно 
на тужителот, или е сослушан како сведок или 
како вештак; 

5) ако во истиот предмет учествувал во донесу-
вањето на одлуката од понискиот суд; 

6) ако постојат околности што предизвикуваат 
сомнение во неговата објективност. 

Член 39 
Судија или судија-иоротник штом ќе узнае 

дека постои некоја од причините за изземање од 
членот Зв точ. 1 до 5 на овој законик должен е да 
прекине секоја работа по тој предмет и за тоа да 
го извести претседателот на судот, кој ќе му опре-
дели замена. Ако е во прашање изземање на претсе-
дателот на судот, тој ќе си определи заменик меѓу 
судиите од тој суд, а ако не е можно тоа, ќе побара 

од претседателот на непосредно повисокиот суд да 
определи замена. 

Ако суда ја или судија-поротник смета дека 
постојат други околности што го оправдуваат него-
вото изземање (член 38 точка 6), ќе го извести за 
тоа претседателот на судот. 

Член 40 
Изземање можат да бараат и странките. 
Странките можат да поднесат барање за иззе-

мање до почетокот на главниот претрес, а ако за 
причината за изземање узнале подоцна, барање 
поднесуваат веднаш по нејзиното узнавање. Ба-
рањето за изземање од членот 38 точка 6 на овој 
законик странките можат да го поднесат најдоцна 
до завршетокот на главниот претрес. 

Барање за изземење судија на повисок суд 
странката може да стави во жалбата или во одго-
ворот на жалбата. 

Странката е должна во барањето да ги наведе 
околностите "поради кои смета дека постои некој 
од законските основи за изземање. 

Член 41 
За барањето за изземање од претходниот член 

решава претседателот на судот. 
Ако странката бара изземање на претседателот 

на судот, одлука за изземањето донесува претсе-
дателот на непосредно повисокиот суд. 

Пред да се донесе решението за изземање ќе се 
сослуша судијата, студијата-поротник односно прет-
седателот на судот чие изземање се бара, а по 
потреба ќе се извршат и други извиди. 

Против решението со кое се усвојува барањето 
за изземање не е позволена жалба. Решението со 
кое се одбива барањето за изземање може да се 
напаѓа со посебна жалба, а ако таквото решение 
е донесено по подаденото обвинение, тогаш само со 
жалбата на пресудата. 

Член 42 
Кога судија или е уди ј а -поротник узнае дека е 

ставено барање за неговото изземање должен е да 
запре веднаш секоја работа по односниот предмет, 
а ако е во прашање изземање од членот Зв точка в 
на овој законик, може до донесувањето на реше-
нието за барањето да ги презема само онг*е деј-
ствија за кои постои опасност поради одлагање. 

Член 43 
Одредбите за изземање судии и судии-порот-

ници ќе се применуваат согласно и на јавните обви-
нители и на лицата што според Законот за јавното 
обвинителство се овластени да учествуваат во .по-
стапката, на овластените органи на внатрешните ра-
боти, на записничарите, како и на вештаците, до-
колку не е за нив нешто друго определено (член 234). 

Јавниот, обвинител одлучува за изземање на 
лицата што според Законот за јавното обвинителство 
се овластени за учествување во постапката, а за 
изземање на јавниот обвинител одлучува непосредно 
повисокиот јавен обвинител. 

За изземање на овластените органи на внатре-
шните работи одлучува во извидот јавниот обвини-
тел, а во истрагата истражниот судија. 

За изземање на записничари и вештаци одлу-
чува советот или претседателот на советот или су-
дија или овластен орган на внатрешните работи. 

Г л а в а IV 
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

Член 44 
Основно право и основна должност на јавниот 

обвинител е да гони сторители на кривични дела. 
За кривични дела за кои се гони по службена 

должност јавниот обвинител е надлежен: ^ 
1) да поведува извид, да раководи со него и да 

предлага отворање истрага; 
2) да подава и застапува обвинителен акт од-

носно обвинителен предлог пред надлежниот суд; 
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3) да изјавува жалба против неправосилни суд-
ски одлуки и да поднесува вонредни правни лекови 
против правосилни судски одлуки. 

Јавниот обвинител врши и други дејствија, оп-
ределени со овој законик. 

Член 45 
Околиски јавен обвинител е надлежен да по-

стапува кога се во прашање кривични дела за кои е 
надлежен околиски суд. 

Окружен јавен обвинител е надлежен да по-
стапува кога се во прашање кривични дела за кои 
е надлежен окружен суд. 

Јавниот обвинител на Автономна Покраина 
Војводина е надлежен да постапува пред Врхов-
ниот суд. на Автономна Покраина Војводина. 

Јавниот обвинител на народната република е 
надлежен да постапува пред врховниот суд на на-
родната република. 

Сојузниот јавен обвинител е надлежен да по-
стапува пред Сојузниот врховен суд. 

Член 46 
Ако со закон не е определено поинаку, повисо-

киот јавен обвинител може непосредно да ги врши 
сите права што му припаѓаат според овој законик 
на понизок јавен обвинител. 

Повисок јавен обвинител може одделен пред-
мет или одделно дејствие од надлежноста на по-
низок јавен обвинител да му довери на друг по-
дреден јавен обвинител. 

Околиски јавен обвинител вон седиштето на 
окружното јавно обвинителство може на своето 
подрачје за кривичните дела од надлежноста на 
окружен суд да прима кривични пријави, да му 
постави барање на извиден орган на своето под-
рачје да спроведе извид и да врши други о в л а с ^ -
вања на окружен јавен обвинител во извидот, но не 
може да ја отфрли пријавата, да го запре извидот 
ниту да подаде обвинителен акт. За ставањето на 
барањето за спроведување на извидот околискиот 
јавен обвинител ќе го извести окружниот јавен обви-
нител. 

Член 47 
Месната надлежност на јавниот обвинител се 

определува според одредбите што важат за надле-
жноста на судот на она подрачје за, кое е обвини-
телот назначен. 

Член 48 
Кога постои опасност поради одлагање, дејстви-

јата во постапката ќе ги преземе и ненадлежен 
јавен обвинител, но за тоа мора веднаш да го изве-
сти надлежниот јавен обвинител. 

Член 49 
Јавниот обвинител ги презема сите дејствија во 

постапката за кои е овластен според законот сам 
или преку лицата што според Законот за јавното 
обвинителство се овластени да учествуваат во по-
стапката. 

Член 50 
Судирањето за надлежноста меѓу јавните обви-

нители го решава заедничкиот непосредно повисок 
јавен обвинител. 

Член 51 
Јавниот обвинител може да се откаже од ба-

рањето за гонење до завршетокот на главниот пре-
трес пред првостепениот суд. 

Г л а в а V 

ОШТЕТЕН И ПРИВАТЕН ТУЖИТЕЛ 

Член 52 
За кривичните дела за кои се гони по предлог 

или по приватна тужба, предлогот или тужбата 
мора да се поднесе во срок од три месеци од де-
нот кога овластеното лице узнало за кривичното 
дело и за сторителот. 

Ако е подадена приватна тужба поради кри-
вично дело навреда, обвинетиот може до завршето-
кот на главниот претрес и по истекот на срокот од 
ставот 1 на овој член да подаде тужба против ту-
жителот што му ја повратил навредата (против-
тужба). Во ваков случај судот донесува една пре-
суда. 

Член 53 
Предлогот се поднесува до државниот орган што 

е овластен за прием на кривична пријава (член 139), 
а приватната тужба до надлежниот суд. 

Ако самиот оштетен поднесел кривична при-
јава или ставил предлог за остварување имотно-
правни барања во кривичната постапка, се смета 
дека со тоа ставил и предлог за гонење. 

Кога оштетениот поднеоол кривична пријава 
или предлог за гонење, а во текот на постапката 
се утврди дека е во прашање кривично дело за кое 
се гони по приватна тужба, пријавата односно пред-
логот ќе се смета како благовремена приватна ту-
жба ако се поднесени во срокот предвиден за при-
ватна тужба. Благовремено поднесената приватна 
тужба ќе се смета како благовремено поднесен пред-
лог на оштетениот ако во текот на постапката се 
утврди дека е во прашање кривично дело за кое 
се гони по предлог. 

Член 54 
За малолетниците и лицата што се наполно ли-

шени од деловна способност предлог или приватна 
тужба поднесува нивниот законски застапник 

Малолетник што наполнил шеснаесет години 
може и сам да поднесе предлог или приватна тужба. 

Член 55 
Ако оштетениот или приватниот тужител умре 

во текот на срокот за поднесување предлог или 
приватна тужба или ро текот на постапката, не-
говиот брачен другар, децата, родителите, браќата 
и сестрите можат во срок од три месеци по него-
вата смрт да поднесат предлог или тужба односно 
да дадат изјава дека ја продолжуваат постапката. 

Член 56 
Ако со кривичното дело се оштетени повеќе 

лица, гонењето ќе се преземе односно ќе се про-
должи по предлог или по приватна тужба од секој 
оштетен. 

Член 57 
Оштетениот и приватниот тужител можат со 

своја изјава до органот пред кој се води постап-
ката да се откажат од предлогот односно од при-
ватната тужба до завршетокот на главниот претрес. 
Во тој случај тие губат право повторно да подне-
сат предлог односно приватна тужба. 

Член 58 
Ако приватниот тужител не дојде на главниот 

претрес иако е уредно повикан, ќе се смета дека се 
откажал од тужбата, доколку не е нешто-друго 
определено со овој законик (член 412). 

Претседателот на советот ќе му дозволи вра-
ќање во преѓешна состојба на приватниот тужи гел 
што не можел да дојде на главниот претрес од 
оправдана причина, ако во срок од осум дена по 
престанокот на пречката поднесе молба за враќање 
во преѓешна состојба. 

По истекот на три месеци од денот на пропушта-
њето не може да се бара враќање во преѓешна 
состојба. 

Против решението со кое се позволува враќање 
во преѓешна состојба не е дозволена жалба. 

Член 59 
Оштетениот и приватниот тужител имаат пра-

во да укажат во текот на извидот или истрагата 
на сите факти и докази што се важни за утврду-
вање на кривичното дело, пронајдување на стори-
телот на кривичното дело и утврдување на нивните 
имотноправни барања. 
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На главниот претрес тие имаат право да пред-
лагаат докази, да му поставаат прашања на опту-
жениот, на сведоците и вештаците" и да изнесуваат 
забелешки и објасненија во поглед на нивните 
искази, како и да даваат други изјави и ставаат 
д р у ^ предлози. 

Оштетениот и приватниот тужител имаат пра-
во да ги разгледуваат списите, но на оштетениот 
ќе му се позволи разгледување на списите во те-
кот на извидот и истрагата само ако не би било тоа 
штетно за успешното Белење на постапката. 

Член 60 
Кога јавниот обвинител ќе најде дека нема 

основ да поведе постапка или да го продолжи гоне-
њето за кривичното дело за кое се гони по службена 
должност, тој е должен во срок од осум дена да го 
извести за тоа оштетениот и да го упати дека може 
сам да го преземе гонењето. Вака ќе постапи и 
судот ако донесел решение за запирање на постап-
ката поради откажување на јавниот обвинител од 
гонењето. 

Оштетениот има право да го преземе односно 
продолжи гонењето во срок од осум дена од кога 
го примил известувањето од претходниот став 

Ако јавниот обвинител се откажал од обвини-
телниот акт, оштетениот може преземајќи го гоне-
њето да остане при подадениот обвинителен акт или 
да подаде нов. 

Оштетениот што не е известен дека јавниот 
обвинител не го презел гонењето или дека се отка-
жал од гонењето може својата изјава дека ја про-
должува постапката да ја даде пред надлежниот 
суд во срок од три месеци од кога јавниот обвинител 
ја отфрлил пријавата односно од кога е донесено 
решението за запирањето на постапката. 

Член 61 
Кога, јавниот обвинител се откаже од обвини-

телниот акт на главниот претрес оштетениот е дол-
жен веднаш да се изјасни дали сака да го про-
должи гонењето. Ако оштетениот не е присутен на 
главниот претрес, а уредно е повикан, ќе се смета 
дека не сака да го продолжи гонењето. 

Претседателот на советот на првостепениот суд 
ќе му позволи враќање во преѓешна состојба на 
оштетениот што не е уредно повикан на главниот 
претрес на кој е донесена пресуда со која се од-
браа обвинението поради откажување на јавниот 
обвинител од обвинителниот акт, ако оштетениот 
во срок од осум дена од приемот на пресудата по-
даде молба за враќање во преѓешна состојба и ако 
изјави во таа молба дека го продолжува гонењето 
Во овој случај главниот претрес ќе се закаже пов-
торно и со пресудата донесена врз осиона на но-
виот претрес ќе се укине поранешната пресуда Ако 
уредно повиканиот оштетен не дојде на новиот гла-
вен претрес, поранешната пресуда останува во сила. 
Одредбите на членот 58 ст. 3 и 4 од овој законик 
ќе се применат и во овој случај. 

Член 62 
Ако оштетениот во законскиот срок пе го по-

веде или не го продолжи гонењето, или ако оште-
тениот како тужител не дојде на главниот претрес 
иако е уредно повикан, ќе се смета дека се откажал 
од гонењето. 

Во случај на недоаѓање на оштетениот како ту-
жител на главниот претрес на кој бил уредно пови-
кан ќе се применат одредбите на членот 58 ст. 2 до 4 
од овој законик. 

Член 63 
Оштетениот како тужител ги има истите права 

што ги има јавниот обвинител освен оние што му 
припаѓаат на јавниот обвинител како на државен 
орган 

Во постапката што се води по барање од оште-
тен:, от како тужител, јавниот обвинител има право 
до завршетокот на главниот претрес да го преземе 
сам гонењето и застапувањето на обвинението. 

Член 64 
Ако оштетениот е малолетник или лице што е 

наполно лишено од деловна способност, неговиот 
законски застапник е овластен да ги дава сите из-
јави и да ги презема сите дејствија на кои е овла-
стен според овој законик оштетениот. 

Оштетениот што наполнил шеснаесет години е 
овластен да дава изјави и да презема дејствија во 
постапката сам. 

Член 65 
Приватниот тужител, оштетениот и оштетениот 

како тужител, како и нивните законски застапници 
можат своите права во постапката да ги вршат и 
преку полномошници. 

Г л а в а VI 

БРАНИТЕЛ 

Член бб 
Обвинетиот може да има бранител во текот на 

целата кривична постапка. 
При првото испитување или при соопштувањето 

на решението со кое се наредува притвор обвине-
тиот ќе се поучи за неговото право дека може да 
земе бранител. 

На обвинетиот Можат да му земат бранител и 
неговиот законски застапник, брачниот другар, род-
нина по крв во права линија, посвоител, посвоеник, 
брат, сестра и хранител. 

За бранител може да се земе само адвокат а овој 
може да го заменува адвокатски приправник. Во 
постапката пред окружен суд адвокатот може да го 
замени само адвокатски приправник што има поло-
жен адвокатски испит. Пред врховен суд бранител 
може да биде само адвокат. 

Бранителот е должен да поднесе полномошно 
до органот пред кој се води постапката. Обвине-
тиот може да му издаде на бранителот и усно пол-
номошно на записник кај органот пред кој се води 
постапката. 

Член 67 
Повеќе обвинети можат да имаат заеднички бра-

нител само ако тоа не е во спротивност со интере-
сите на нивната одбрана. 

Еден обвинет може да има повеќе бранители. 
Член 68 

Бранител не може да биде оштетениот, брач-
ниот другар на оштетениот или на тужителот ни 
нивна роднина по крв во права линија до кој и 
да е степен, во странична линија до четвртиот сте-
пен или по тазбина до вториот степен. 

Бранител не може да биде ни лицето што е 
повикано на главниот претрес како сведок, освен 
ако е според овој законик ослободено од должноста 
на сведочење и изјавило дека не сака да сведочи. 

Член 69 
Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен да 

се брани со успех сам, мора да има бранител штом 
е отворена истрага или непосредно по извидот е по-
даден обвинителен акт. 

По подадениот обвинителен акт обвинетиот мора 
да има бранител ако постапката се води поради 
кривично дело за кое според законот може да се 
изрече десет години строг затвор или потешка ка-
зна, или ако на обвинетиот му се суди во отсуство 
(член 284). 

Ако обвинетиот во случаи на задолжителна од-
брана од претходните ставови не земе бранител сам, 
претседателот на судот ќе му постави бранител по 
службена должност. Кога на обвинетиот ќе му се 
постави по службена должност бранител по пода-
дениот обвинителен акт, ќе се извести за тоа обви-
нетиот заедно со доставувањето на обвинителниот 
акт. 

За бранител ќе се постави адвокат, но ако во 
седиштето на судот нема доволно адвокати, за бра-
нител може да се постави и друго лице со 
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нинка спрема способно да му укаже на обвинетиот 
помош во одбраната. 

Член ?0 
Кога не постојат услови за задолжителна од-

брана а постапката се води пред окружен суд, на 
обвинетиот може по негово барање да му се по-
стави бранител, ако според својата имотна состојба 
не може да ги поднесува трошоците за одбрана. 

Барање за поставување бранител според прет-
ходниот став може да се стави само по подадениот 
обвинителен акт. За барањето одлучува претседа-
телот на советот, а бранителот го поставува прет-
седателот на судот. Во поглед на определувањето 
на бранител ќе се примени одредбата на членот 69 
став 4 од овој законик. 

Член, 71 
Место поставениот бранител (чл. 69 и 70) обви-

нетиот може сам да земе друг бранител. Во тој 
случај ќе се разреши поставениот бранител. 

Поставениот бранител може само од оправдаше 
причини да бара да биде разрешен. За ова одлучува 
пред главниот претрес истражниот судија односно 
претседателот на советот, а на главниот претрес со-
ветот. Против ова решение не е позволена жалба. 

Член 72 
Бранителот има право во текот на извидот и 

истрагата да ги разгледува списите и прибавените 
предмети што служат како доказ. 

На бранителот ќе му се ускрати разгледувањето 
на сите или на одделни списи од извидот и истра-
гата или разгледувањето на предметите, ако по-
стојат за тоа оправдани причини, но на бранителот 
не може да му се ускрати да ги разгледува запи-
сниците и списите што се однесуваат до изсидните 
односно истражните дејствија на кои можел да 
присуствува (член 150). 

Кога ќе се заврши истрагата или_ кога непо-
средно по извидот ќе се подаде обвинителен акт, 
на бранителот не може да му се ускрати да ги раз-
гледува описите и предметите што служат како 
доказ. 

Член 73 
Ако обвинетиот ое наоѓа во притвор или истра-

жен затвор, а е испитан, бранителот може да се 
допишува и да разговара со него. 

Истражниот односно извидениот орган може да 
нареди писмата што ги упатува обвинетиот до бра-
нителот или овој до обвинетиот да му се предаваат 
дури откога ќе ги прегледа претходно тој, или об-
винетиот да може да разговара со бранителот само 
во негово присуство или во присуство на опреде-
лен службеник. 

Истражниот односно извидниот орган може за 
определено време да го забрани допишувањето и 
разговорите на бранителот со обвинетиот само ако 
е тоа во интерес на успешното водење па извидот 
или истрагата. 

Кога ќе се заврши истрагата или кога непо-
средно по извидот ќе се подаде обвинителен акт, 
на обвинетиот не може да му се забрани да се до-
пишува и разговара со сводот бранител слободно 
и без надзор. 

Член 74 
Бранителот е овластен да ги презема во корист 

на обвинетиот сите дејствија што може да ги презе-
ме обвинетиот. 

Правата и должностите на бранителот преста-
нуваат кога обвинетиот ќе го отповика полномо-
шното. 

Г л а в а VII 
ПОДНЕСОЦИ И ЗАПИСНИЦИ 

Член 75 
Приватни тужби, обвинителни акти и обвини-

тел ни предлози на оштетениот како тужител, пред-
лози, правни лекови и други изјави и соопштенија 
се поднесуваат писмено или се даваат усно на за-
писник. 

Поднесоците од претходниот став мораат да би-
дат разбирливи и да содржат се што е потребно 
за да може да се постапува по нив. 

Ако е поднесокот неразбирлив или не содржи 
ое' што е потребно за да може да се постапува 
по него, ќе се повика подносителот да го исправи 
односно дополни. 

Член 76 
Поднесоците што се доставуваат до противната 

странка според овој законик му се предаваат на 
судот во доволен број примероци за судот и за дру-
гата странка. 

Ако вакви поднесоци не му се предадени на 
судот во доволен број примероци, судот ќе го по-
вика подносителот да предале доволен број при-
мероци во определен срок. Ако подносителот не 
постапи по наредбата од судот, судот ќе ги пре-
пише потребните примероци на трошок на подно-
сителот. 

Член 77 
За секое деј отпие преземено во текот на криви-

чната постапка ќе се состави записник истовремено 
кога се врши дејствието, а ако тоа не е можно, 
тогаш непосредно по тоа. 

Записникот го пишува записничар. Само кога 
се врши претресување на стан и на лице записни-
кот може да го пишува и лицето што го врши пре-
тресувањето. 

Кога записникот го пишува записничар, запи-
сникот се состава на тој џачин што лицето кое го 
презема дејствието му кажува гласно на запи-
сничарот што ќе внесе во записникот. 

На лицето што се испитува ќе му се позволи да 
ги кажува одговорите во записникот само. Во слу-
чај на злоупотреба ова поа во може да му се 
ускрати. 

Член 78 
Во записникот се внесува назив на д жавниот 

орган пред кој се врши дејствието, место каде се 
врши дејствието, ден и час кога се врши дејстви-
ето, имиња на присутните лица и во кое својство 
присуствуваат, како и назначување на кривичниот 
предмет по кој се презема дејствието. 

Записникот треба да содржи битни податоци за 
текот и содржината на преземеното дејствие. Во 
записникот се забележува во форма на раскажу-
вање само суштествената содржина на дадените 
искази и изјави. Прашања се внесуваат во записни-
кот само ако е потребно да се разбере одговорот. Ако 
е потребно, во записникот дословно ќе се внесе пра-
шањето што е поставено и одговорот што е даден. 

При преземањето на дејствијата, како што се 
увид или претресување на стан или на лице, во за-
писникот ќе се внесат и податоци што се важни со 
оглед на природата на таквото дејствие (описи, 
мерки и големина на предметите или трагите и др.), 
а ако се направени скици, цртежи, планови, фото-
графии и ел , ќе се приклучат кон записникот. 

Член 79 
Записникот мора да се води уредно, во него не 

смее ништо да се избрише, додаде или менува. 
Прецртаните места мораат да останат четливи. 

Сите преправања, исправки и додатоци се вне-
суваат на крај на записникот и мораат да бидат 
заверени од л и ц а т а што го потпишуваат записникот. 

Член 80 
Испитаното лице ,и лицата што присуствуваат 

задолжително ва дејствијата во постапката имаат 
право да го прочитаат записникот или да бараат 
да им се прочита. На ова е должно да им обрне 
внимание лицето што го презема дејствието, а во 
записникот ќе се назначи дали оцрнувањето на 
внимание е сторено и дали е записникот прочитан. 
Записникот секогаш ќе се прочита ако немало за-
писничар и тоа ќе се назначи во записникот. 
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Записникот го потпишува испитаното лице. Ако 
записникот се состои од повеќе табаци, испитаното 
лице го потпишува секој табак. 

На крајот на записникот ќе се потпише толку-
вачот, ако го имало, сведоците чие присуство е 
задолжително при преземањето на извидивте одно-
сно истражните дејствија, а при претресувањето и 
лицето што се претресува или чиј стан се претре-
сува. 

Неписмено лице место потпис става стисок од 
показалецот од десната рака, а записничарот под 
отисокот ќе го запише неговото фамилијарно и ро-
дено име. Ако поради невозможност да се стави 
отисок од десниот показалец се става отисок од 
некој друг прст или оти сок од левата рака, во за-
писникот ќе се назначи од кој прст и од која рака 
е земен отисокот. 

Во случај на одбивање да се потпише записни-
кот или да се стави отисок од прст тоа ќе се забе-
лежи во записникот и ќе се наведе причината за 
одбивањето. 

Ако дејствието не можело да се изврши без 
прекин, во записникот ќе се назначи денот и часот 
кога настанал прекинот, како и денот и часот кога 
се продолжува дејствието. 

Ако имало приговори во поглед на содржината 
на записникот, во записникот ќе се наведат и тие 
приговори. 

Записникот на крај го потпишуваат лицето што 
го презело дејствието и записничарот. 

Член 81 
За записникот за главниот претрес важат и 

одредбите на чл. 291 до 294 од овој законик. 

Член 82 
За советувањето и гласањето ќе се состави по-

себен записник. 
Записникот за советувањето и гласањето го 

содржи текот на гласањето и одлуката што е до-
несена. 

Овој записник го потпишуваат сите членови 
на советот и записничарот. Одвоените мислења 
ќе се приклучат кон записникот за советувањето 
и гласањето, ако не се внесени во самиот записник. 

Записникот за советувањето и гласањето ќе се 
затвори во посебна обвивка. Овој записник може да 
го разгледа само повисокиот суд кога решава за 
правниот лек и во тој су чај е должен записникот 
повторно да го затвори во посебна обвивка и на об-
вивката да назначи дека го разгледал записникот. 

Г л а в а VIII 
СРОКОВИ 

Член 83 
Сроковите предвидени со овој законик не мо-

жат да се продолжат освен кога го позволува из-
рично тоа законот. 

Кога е изјавата врзана за срок се смета дека е 
дадена во срок ако му е предадена на оној што 
е овластен да ја прими пред да истече срокот. 

Кога изјавата е упатена по пошта како пре-
порачана пратка или по телеграфски пат. денот 
на предавањето на пошта се смета како ден на 
предавањето на оној на кој му е упатена. Преда-
вањето на воена пошта во местата каде нема ре-
довна пошта се смета како предавање на пошта 
преку препорачана пратка. 

Обвинетиот што се наоѓа во притвор или истра-
жен затвор може да ја даде изјавата што е врзана 
за срок и на записник ка ј органот што ја води по-
стапката или да И ја предаде на управата на за-
творот, а лицето што се наоѓа на издржување ка-
зна или се наоѓа во некоја установа заради примена 
на мерка за безбедност или воспитна мерка може 
таквата изјава да ќ ја предаде на управата на уста-
новата во која е сместено. Денот кога е. составен 
таквиот записник односно кога изјавата ќ е пре-
дадена на управата на установата се смета како 
ден на предавање на органот што е надлежен да 
ја прими. 

Ако поднесокот што е врзан за срок, поради не-
знаење или очигледен пропуст на подносителот, му 
е предаден или упатен на ненадлежен суд пред 
истекот на срокот, па на надлежниот суд му при-
стигне по истекот на срокот, ќе се земе дека е под-
несен на време. 

Член 84 
Сроковите се сметаат на часови, денови, месеци 

и години. 
Часот или денот кога е извршено доставува-

њето или соопштението, односно во кој паѓа на-
станот од кога треба да се смета траењето на сро-
кот, не се засметува во срокот, туку за почеток 
на срокот се зема првиот нареден час односно ден. 
Во еден ден се .смета дваесет и четири часа, а ме-
сецот се смета по. календарското време. 

Сроковите определени по месеци односно го-
дини се завршуваат со истекот на оној ден на по-
след ниот месец односно година што по својот број 
му одговара на денот кога отпочнал срокот. Ако 
го нема тој ден во последниот месец, срокот се за-
вршува последниот ден на тој месец. 

Ако последниот ден на срокот паѓа на државе* 
празник или недела или во некој друг ден ког& н* 
работел државниот орган, срокот истекува со исте-
кот на првиот нареден работен ден. 

Член 85 
На обвинет кој од оправдани причини го про-

пушти срокот за изјавување жалба на пресуда или 
на решение за примена на мерка за безбедност или 
воспитна мерка судот ќе му позволи враќање во 
преѓешна состојба заради изјавување жалба, ако во 
срок од осум дена по престанокот на причината по-
ради која го пропуштил срокот поднесе молба за 
враќање во преѓешна состојба и ако истовремено 
со молбата предаде и жалба. 

По истекот на три месеци од денот на пропу-
штањето не може да се бара враќање во преѓешна 
состојба. 

Член 86 
За враќањето во преѓешна состојба одлучува 

претседателот на советот што ја донесол пресудата 
или решението кое се напаѓа со жалбата. 

Против решението со кое се позволува враќање 
во преѓешна состојба не е позволена жалба. 

Кога обвинетиот изјавил жалба на решение со 
кое не се позволува враќање во преѓешна состојба 
судот е должен оваа жалба заедно со жалбата на 
пресудата или на решението за примена на мерка за 
безбедност или воспитна мерка како и со одговорот 
на жалбата и со сите списи да ја испрати до пови-
сокиот суд на решавање. 

Член 87 
Молбата за враќање во преѓешна состојба по 

правило не го задржува извршувањето на пресу-
дата односно на решението за примена на мерката 
за безебедност или воспитната мерка, но судот на-
длежен за решавање на молбата може да одлучи со 
извршувањето да се застане додека не се донесе 
одлука по молбата. 

Г л а в а IX 

ТРОШОЦИ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 88 
Трошоци на кривичната постапка се издатоците 

сторени по повод кривичната постапка од нејзиното 
поведување до нејзиното завршување. 

Трошоците на кривичната постапка опфаќаат: 
1) трошоци за сведоци, вештаци и толкувачи 

како и трошоци на увидот; 
2) подвозни трошоци на обвинетиот; 
3) издатоци за доведување на обвинетиот; 
4) подвозни и патни трошоци на службените 

лица; 
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5) трошоци на лекувањето на обвинетиот за 
време додека се наоѓа во притвор или ве истражен 
затвор како и трошоци на пораѓањето; 

6) паушален износ; 
7) награда и нужни издатоци на бранителот, 

нужни издатоци на приватниот тужител и на оште-
тениот како тужител и нивните законски застап-
ници како и награда и нужни издатоци на нивните 
полномошници; 

8) нужни издатоци на оштетениот и неговиот 
законски застапник како и града и нужни изда-
тоци на неговиот полномошник ако било потребно 
такво застапување. 

Паушалниот износ се утврдува во височина од 
500 до 20.000 динари со оглед на траењето и сло-
женоста на постапката и имотната состојба на ли-
цето задолжено да го плати овој износ. 

.Трошоците од ставот 2 тон. 1 до 5 на овој член 
во постапката поради кривичните дела за кои се 
гони по службена должност се исплатуваат од бу-
џетските средства однапред, а се наплатуваат по-
доцна од лицата што се должни да ги надоместат 
според одредбите од овој законик. Органот што ја 
води кривичната постапка е должен да ги вие са сите 
трошоци што се однапред исплатени во пописот кој 
ќе се приложи кон списите. 

Член 89 
Во секоја пресуда и решение со кое се запира 

кривичната постапка, ќе се одлучи кој ќе ги подне-
сува .трошоците на постапката и колку изнесуваат 
тие. 

• .Ако недостигаат податоци за височината на тро-
шоците, решение за трошоците ќе се донесе кога 
ќе се прибават тие податоци. 

Кога во пресудата или решението со кое се 
запира кривичната постапка не е одлучено за тро-
шоците на постапката, ќе се одлучи за тоа допол-
нително со посебно решение. 

Ако се водела постапката пред оовет, решени-
ето од ст. 2 и 3 на овој член го донесува прет-
седателот на советот. 

Посебно решение за трошоците ќе се донесе 
секогаш кога се осудува на плаќање на трошоците 
сведок, вештак, бранител или полномошник. 

Член 90 
Кога судот ќе го огласи обвинетиот за виновен, 

ќе изрече во пресудата дека е должен да ги надо-
мести трошоците на кривичната постапка. 

Лицето што е обвинето за повеќе кривични дела 
нема да се осуди на надоместок на трошоците во 
поглед на делата за кои е ослободено од обвине-
нието, доколку е можно да се издвојат тие тро-
шоци од вкупните трошоци. 

Во пресудата оо која се огласени повеќе обви-
нети за виновни, судот ќе определи колкав дел од 
трошоците ќе поднесува секој од нив, а ако тоа не е 
можно, ќе ги осуди сите обвинети да ги поднесуваат 
трошоците солидарно. Плаќањето на паушалниот из-
нос ќе се определи за секој обвинет посебно. 

Во одлуката со која решава за трошоците су-
дот може да го ослободи обвинетиот од должноста 
да ги надомести во целина или делумно трошоците 
на кривичната постапка од членот 88 став 2 точ. 
1 до 6 од овој законик, ако со нивното плаќање 
би било доведено во прашање издржувањето на 
обвинетиот или на лицата што е должен да ги из-
држува тој. Ако се утврдат овие околности по доне-
сувањето на одлуката за трошоците, претседателот 
на советот може со посебно решение да го ослободи 
обвинетиот од должноста на надоместок на трошо-
ците на кривичната постапка. 

Член 91 
Кога ќе се запре кривичната постапка или кога 

ќе се донесе пресуда со која се ослободува обви-
нетиот од обвинението или со која се одбива обви-
нението, во решението односно во пресудата ќе се 
изрече дека трошоците на кривичната постапка од 
членот 88 став 2 точ, 1 до 5 од овој законик паѓаат 

на товар на буџетските средства, освен во случаите 
определени во следш1те ставови. 

Обвинетиот, оштетениот како тужител и при-
ватниот тужител ги поднесуваат оние трошоци на 
кривичната постапка што ги предизвикале со своја 
вина. 

Лицето што поднесло свесно лажна кривична 
пријава ќе ги поднесува трошоците на кривичната 
постапка. 

Приватниот тужител е должен да ги надомести 
трошоците на кривичната постапка од членот 88 
став 2 тон. 1 до 5 од овој законик, нужните издатоци 
на обвинетиот, како и нужните издатоци и награ-
дата на неговиот бранител, ако е постапката завр-
шена со пресуда со која се ослободува обвинетиот 
од обвинението или со пресуда со која се одбива 
обвинението или со решение за запирање на по-
стапката, освен кога ќе се запре постапката поради 
смртта на обвинетиот или затоа што се разболел 
обвинетиот од некаква трајна душевна болест. Ако 
е постапката запрена поради откажување од ту-
жбата, Обвинетиот и приватниот тужител можат да 
се израмнат во поглед на нивните меѓусебни тро-
шоци.^ Ако има повеќе приватни тужители трошо-
ците ќе ги поднесуваат сите солидарно. 

Оштетениот што се откажал од предлогот за 
гонење, па поради тоа биде запрена постапката, ќе 

поднесува трошоцит • на кривичната постапка, 
ако обвинетиот не изјавил дека ќе ги плати. 

Кога ќе го одбие судот обвинението поради не-
надлежност, одлука за трошоците ќе донесе над-
лежниот суд. 

Член 92 
Наградата и трошоците на бранителот и полно-

мошникот на приватниот тужител и на оштетениот 
е должно да ги плати застапуваше™ лице без оглед 
кој е должен да ги поднесува трошоците ма кривич-
ната постапка по одлуката на судот. За обвинетиот 
оваа должност постои и кога му бил бранителот 
поставен, но ако со тоа би била доведена во пра-
шање неговата издршка или издршката на лицата 
што е должен да ги издржува тој, наградата и тро-
шоците на бранителот ќе се исплатат од буџетските 
средства. 

Бранител и полномошник што не се адвокати 
немаат право на награда. Тие имаат право на ну-
жните издатоци, а бранителот и на изгубената за-
работка. 

Член 93 
За должноста на плаќање трошоци што ќе ста-

нат кај повисокиот суд одлучува конечно тој суд 
согласно со одредбите од чл. 88 до 92 на овој за-
коник. 

Член 94 
Кога за трошоците на кривичната постапка е 

одлучено со посебно решение, за жалбата против 
тоа решение одлучува советот на окружниот суд 
(член 20 став 2). 

Член 95 
Поблиски прописи за височината и надоместо-

кот на трошоците на кривичната постапка донесува 
Сојузниот извршен совет. 

Г л а в а X 
ИМОТНОПРАВНИ БАРАЊА 

Член 96 
Имотноправно барање што станало поради из-

вршувањето на кривичното дело ќе се расправи по 
предлог од овластените лица во кривичната постап-
ка, ако со тоа не би се развлекувала таа постапка 
значително. 

Имотноправно барање може да се однесува до 
надоместок на штетата, враќање на предметите 
или до поништување на определена правна работа. 

Член 97 
Предлог за остварување имотноправно барање 

во кривичната постапка може да поднесе лице што 
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е овластено да го остварува таквото барање преку 
спор. 

Ако за поднесување предлог се овластени сто-
панска организација, самостојна установа или фонд 
со општествено управување, а тие таквиот предлог 
не го поднесат или во предлогот не го опфатат имо-
тноправното барање во целина или се откажат од 
предлогот, предлог може да подаде надлежниот ја-
вен правобранител. 

Ако поради кривично дело е оштетен опште-
ствен имот, лицето овластено за поднесување 
предлог за остварување имотноправно барање во 
кривичната постапка може да го овласти јавниот 
обвинител да го застапува. 

Член 98 
Предлог за остварување имотноправно барање 

во кривичната постапка се поднесува до судот или 
до органот пред кој се води кривичната постапка. 

Предлогот може да се поднесе најдоцна до за-
вршетокот на главниот претрес пред првостепениот 
суд. 

Лицето овластено за поднесување предлог е дол-
жно да го означи одредено своето барање и да 
поднесе докази. 

Ако овластеното лице не дало предлог за оства-
рување имотноправно барање во кривичната по-
стапка до подавањето на обвинението, ќе се извести 
дека може тој предлог да го даде до завршетокот на 
главниот претрес. Надлежниот јавен правобранител 
ќе се извести секогаш кога е оштетен општествен 
имот. 

Член 99 
Овластените лица (член 97) можат до заврше-

токот на главниот претрес да се откажат од предлогот 
за остварување на имотноправното барање во кри-

fH4Hата постапка и да го остваруваат преку спор. 

1о случај на откажување од предлогот таков пред-
лог не може повеќе да се стави повторно ако со овој 
Законик не е определено нешто друго (член 97 став 2). 

Ако имотноправното барање по дадениот пред-
лог а пред да се заврши главниот претрес, преми-
нало по правилата на имотното право на друго лице, 
ќе се повика тоа лице да се изјасни дали останува 
при предлогот. Ако уредно повиканиот не се одзове, 
се смета дека се откажал од ставениот предлог. 

Член 100 
Судот и другите органи пред кои се води по-

стапката ќе го испитаат обвинетиот за фактите на-
ведени во предлогот и ќе ги извидат околностите 
што се важни за утврдување на имотноправното 
барање. Но, и пред да е ставен таков предлог тие 
се должни да приберат докази и да извидат се' што 
е потребно за одлучување за барањето. 

Ако со извидот за имотноправно барање би се 
развлечувала кривичната постапка значително, су-
дот и другите органи ќе се ограничат на прибирање 
на оние податоци чиешто утврдување подоцна не 
би било можно или би било значително отежнато. 

Член 101 
За имотноправните барања одлучува судот. 
Во пресудата со која обвинетиот го огласува за 

виновен судот може да му го досуди на оштетениот 
имотноправното барање во целина или може имот-
ноправното барање да му го досуди делумно а за ви-
шокот да го упати на спор или може да го упати 
имотноправното барање да го остварува во целина 
преку спор. 

Ако податоците од кривичната постапка не да-
ваат сигурен основ ни за целосно ни за делумно 
пресудување судот ќе го упати оштетениот имотно-
правното барање да го остварува во целина преку 
спор. 

Кога ќе донесе судот пресуда со која се осло-
бодува обвинетиот од обвинението или со која се 
одбива обвинението или кога со решение ќе ја запре 
кривичната постапка, ќе го упати оштетениот дека 
може имотноправното барање да го остварува преку 
спор. Кога ќе се огласи судот за ненадлежен за кри-

вичната постапка, ќе го упати оштетениот дека 
може имотноправното барање да го пријави во кри-
вичната постапка што ќе ја започне или продолжи 
надлежниот суд. 

Член 102 
Ако имотноправното барање се .однесува на вра-

ќање на предмет, а судот установи дека предметот 
му припаѓа на оштетениот и дека се наоѓа кај обви-
нетиот или кај некој од учесниците во кривичното 
дело или ка ј лице на кое му го дале тие на чување, 
ќе определи во пресудата предметот да му се пре-
даде на оштетениот. 

Член 103 
Ако имотноправното барање се однесува на по-

ништување на определена правна работа, а судот 
најде дека е барањето основано, ќе изрече во пре-
судата потполно или делумно поништување на 
таа правна работа со ^ последиците што проистеку-
ваат отаде, не засегајќи во правата на трети лица. 

Член 104 
Правосилната пресуда со која е одлучено за 

имотноправното барање судот може во кривичната 
постапка да ја измени само по повод повторување 
на кривичната постапка или по повод барањето за 
заштита на законитоста. 

Вон овој случај осудениот односно неговите 
наследници само преку спор можат да бараат пра-
восилната пресуда на кривичниот суд со која е 
одлучено за имотноправното барање да се измени, 
и тоа ако постојат услови за повторување според 
одредбите што важат за процесната постапка. 

Член 105 
По предлог од овластените лица (член 97) мо-

жат во кривичната постапка според одредбите што 
важат за извршната постапка да се определат при-
времени мерки за обезбедување имотноправното ба-
рање што станало поради извршувањето на кри-
вичното дело. 

Решението од претходниот став го донесува во 
извидот и истрагата истражниот судија или судија 
на околискиот суд. По подадениот обвинителен акт 
решението го донесува вон главниот претрес прет-
седателот на советот а на главниот претрес советот. 

Жалба против решението на советот за при-
времени мерки за обезбедување не е позволена. Во 
други случаи за жалбата решава советот на окру-
жниот суд. Жалбата не го задржува извршувањето 
на решението. 

Член 106 
Ако се во прашење предмети што несомнено му 

припаѓаат на оштетениот, а не служат како доказ 
во кривичната постапка, тие предмети ќе му се пре-
дадат на оштетениот и пред да се заврши' постап-
ката. 

Ако повеќе оштетени се спорат за сопственоста' 
на предметите ќе се упатат на спор, а судот во кри-
вичната постапка ќе определи само чување на пред-
метите како привремена мерка за обезбедување. 

Предметите што служат како доказ ќе се одзе-
мат привремено и по завршетокот на постапката ќе 
му се вратат на сопственикот. Ако ваков предмет 
му е нужно потребен на сопственикот, тој може да 
му се врати и пред да се доврши постапката со об-
врска да го донесе по барање. 

Член 107 
Ако според правилата на имотното право оште-

тениот има барање спрема трето лице затоа што се 
наоѓаат кај него предметите прибавени со кривич-
ното дело или затоа што поради кривичното дело 
тоа дошло до имотна корист, судот во кривичната 
постапка може по предлог од овластените лица 
(член 97) да определи според одредбите што важат 
за извршната постапка привремени мерки за обе-
збедување и спрема тоа трето лице. Одредбите од 
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ст. 2 и 3 на членот 105 од овој законик важат и во 
овој случај. 

Во пресудата со која обвинетиот се огласува 
за виновен судот или ќе ги укине мерките од прет-
ходниот став, ако не се веќе порано укинати, или 
ќе го упати оштетениот на спор со тоа што ќе се 
укинат овие мерки ако не се поведе спорот во сро-
кот определен од судот. 

Г л а в а XI 
ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА 

ОДЛУКИТЕ 
Член 108 

Во кривичната постапка одлуките се донесуваат 
во форма на пресуда, решение и наредба. 

Пресуда донесува само суд, а решенија и на-
редби донесуваат и други органи што учествуваат 
во кривичната постапка. * 

Член 109 
Одлуките на советот се донесуваат по усното 

советување и гласање. Одлуката е донесена кога 
гласало за неа мнозинството од членовите на со-
ветот. 

Претседателот на советот раководи со совету-
вањето и гласањето и гласа последен. Тој е дол-
жен да се грижи за тоа сите прашања сестрано 
и наполно да се разгледаат. 

Ако во поглед на одделни прашања за кои се 
гласа се поделат гласовите на повеќе различни ми-
слења, така што ниедно од нив да нема мнозин-
ство, ќе се разделат прашањата и гласањето ќе 
се повторува додека не се постигне мнозинство. 
Ако на овој начин не се постигне мнозинство од-
луката ќе се донесе така што гласовите што се нај-
неповолни за обвинетиот ќе им се приброј ат на 
гласовите што се од овие помалу неповолни, се* 
додека не се постигне потребно мнозинство. 

Членовите на советот не можат да одбијат да 
гласаат за прашањата што ќе ги постави претсе-
дателот на советот, но член на советот што гласал 
оптужениот да се ослободи и останал во малцин-
ство не е должен да гласа за казната. Ако не гла-
са, ќе се земе како да се согласил со гласот што е 
најповолен за оптужениот. 

Член 110 
При одлучувањето прво се гласа дали е судот 

надлежен, дали е потребно да се дополни постап-
ката, како и за Други претходни прашања. Кога 
ќе се донесе одлука за претходните прашања се 
преминува на решавање за главната работа. 

При одлучувањето за главната работа прво ќе 
се гласа дали оптужениот сторил кривично дело 
и дали е кривично одговорен, а потоа ќе се гласа 
за казната, мерките за безбедност, воспитните мер-
ки, за трошоциве на кривичната постапка, за имот-
ноправните барања и за другите прашања за кои 
треба да се донесе одлука. 

Ако исто лице е оптужено за повеќе кривични 
дела ќе се гласа за кривичната одговорност и каз-
ната за секое од тие дела, а потоа за една казна за 
сите дела според одредбите на членот 46 од Кри-
вичниот законик. 

Член 111 
Советувањето и гласањето се врши во тајно 

заседание. 
Во просторијата во која не врши советување 

и гласање можат да бидат присутни само члено-
вите на советот и записничарот. 

Член 112 
Ако со овој законик не е определено поинаку, 

одлуките им се соопштуваат на заинтересираните 
лица со усно објавување ако се присутни, а со до-
ставување заверен препис ако се отсутни. 

Кога е одлуката усно соопштена, тоа ќе се 
назначи во записникот или на списот, а лицето 
на кое му е сторено соопштението ќе го потврди 

тоа со свој потпис. Ако со овој законик не е нешто 
друго определено, на заинтересираното лице по не-
гово барање ќе му се издаде заверен препис на усно 
соопштената одлука само во случај кога може да 
изјави посебна жалба против таа' одлука. 

Преписите на одлуките против кои е дозво-
лена жалба се доставуваат со упатство за правото 
на жалба. 

Г л а в а ХИ 
ДОСТАВУВАЊЕ ПИСМЕНА И РАЗГЛЕДУВАЊЕ 

СПИСИ 

Член 113 
Писмената се доставуваат по правило по пошта. 

Доставувањето може да се врши и преку народниот 
одбор на општината (градот), преку службениците 
на оној орган што ја донесол одлуката или непо-
средно ка ј тој орган. 

Член 114 
Обвинителен акт, обвинителен .предлог, при-

ватна тужба и покана за главниот претрес* ќе му 
се достават на обвинетиот лично. 

На обвинетиот лично ќе му се достават и сите 
одлуки од чие доставување тече срокот за жалба, 
а само по негово барање ќе му се достават на бра-
нителот или на лицето што ќе го определи тој. 

Покана за поднесување приватна тужба и обви-
нителен акт како и покана за главниот претрес 
ќе му се достават лично на приватниот тужител и 
на оштетениот како на тужител или на нивните 
законски застапници или полномошници. На ист 
начин им се доставуваат и одлуките ка ј кои од де-
нот на доставувањето тече срокот за жалба. 

Ако лицето на кое мора писменото лично да му 
се достави не се најде таму каде што треба да се 
изврши доставувањето, доставувачот ќе се извести 
кога и на кое место би можел да го најде тоа лице 
и ќе му остави кај едно од лицата наведени во 
членот 115 од овој законик писмено известување 
за да биде во определен ден и час во својот стан 
или на своето работно место заради примање на 
писменото. Ако и по ова доставувачот не го најде 
лицето на кое треба да му се изврши доставува-
њето, ќе се постапи според одредбата на членот 115 
став 1 од овој, законик и со тоа се смета дека е извр-
шено доставувањето. 

Член 115 
Писмената што не се споменати во претходниот 

член се доставуваат исто така лично, но такви пи-
смена, во случај примателот да не се најде во ста-
нот или на работното место, можат да му се пре-
дадат на некој од неговите возрасни членови на 
домаќинството, кој е должен да го прими писменото. 
Ако тие не се најдат во станот, писменото ќе му се 
предаде на настојникот или на сосед, ако се согла-
сат тие со тоа Ако доставувањето се врши на ра-
ботното место на лицето на кое треба да му се до-
стави писменото, а тоа лице не се најде тука, 
доставувањето може да му се изврши на лице што 
е запослено на истото место, ако се согласи тоа да 
го прими писменото. 

Ако се утврди дека лицето на кое треба писме-
ното да му се достави е отсутно и дека лицата од 
претходниот став не можат поради Тоа писменото 
на време да му го предадат, ќе се врати писме-
ното со назначување каде се наоѓа отсутниот. 

Член 116 
Кога писменото треба да му се достави на бра-

нителот на обвинетиот, а тој има повеќе бранители, 
доволно е да се изврши доставувањето на еден 
од нив. 

Ако оштетениот, оштетениот како тужител или 
приватниот тужител има законски застапник или 
полномошник, доставувањето ќе му се изврши на 
овој, а ако ги има повеќе тогаш само на еден од нив. 



Страна 92 — Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ бреда, 3 февруари 1960 

Член 117 
Потврдата за извршеното доставување (достав-

ницата) ја потпишуваат примателот и доставувачот. 
Примателот ќе го .назначи сам на доставницата де-
нот на приемот. 

Ако примателот не е писмен или не е во сос-
тојба да се потпише, ќе го потпише доставувачот, 
ќе го назначи денот на приемот и ќе стави забе-
лешка зошто го потпишал примателот. 

Ако примателот одбие да ја потпише достав-
ницата, доставувачот ќе го забележи тоа на достава 
ницата и ќе го назначи денот на предавањето и 
со тоа доставувањето е извршено. 

Член 118 
Кога примателот или возрасниот член на не-

говото домаќинство ќе одбие да го прими писменото, 
доставувачот ќе го забележи врз доставницата де-
нот, часот и причината за одбивањето на приемот, а 
писменото ќе го остави во станот на примателот 
или во просторијата каде што е запослен тој, и со 
тоа доставувањето е извршено. 

Член 119 
На воените лица, на припадниците на Народната 

милиција и на сообраќајните службеници од суво-
земниот, речниот, поморскиот и воздухопловниот 
сообраќај доставувањето на поканата им се врши 
преку нивната команда односно непосредниот ста-
решина, а по потреба може на тој начин да им се 
врши и доставувањето на други писмена. 

На лицата лишена од слобода доставувањето 
им се врши преку управата на установата во која 
се сместени. 

На лицата што уживаат право на имунитет во 
Југославија, ако меѓународните договори не опре-
делуваат нешто друго, доставувањето им се врши 
преку Државниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Член 120 
Одлуки и други писмена му се доставуваат на 

јавниот обвинител со предавање на писарницата на 
јавното обвинителство. 

Кога се доставуваат одлуките ка ј кои тече срок 
од денот на доставувањето, како ден на доставува-
њето се смета денот на предавањето на писменото 
на писарницата на јавното обвинителство. 

Судот ќе му го достави на јавниот обвинител 
по негово барање кривичниот спис заради разгле-
дување. Ако е такво барање ставено во текот на 
срокот за изјава на редовен правен лек судот може 
да'* определи во кој срок треба јавниот обвинител 
да му ги врати списите на судот. 

Член 121 
Во случаи што не се предвидени со овој зако-

ник доставувањето се врши според одредбите што 
важат за процесната постапка. 

Член 122 
На секој оној што има оправдан интерес може 

да му се позволи разгледување и препишување на 
одделни кривични списи. 

Кога е постапката во тек, разгледувањето и 
препишувањето на списите го позволува органот 
пред кој се води постапката, а кога е постапката 
завршена тогаш разгледувањето и препишувањето 
на списите го позволува претседателот на судот 
или службеник што ќе го определи тој Ако спи-
сите се наоѓаат ка ј јавниот обвинител, дозволата за 
разгледување и препишување ја дава јавниот обви-
нител. 

Г л а в а XIII 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

Член 123 
Пресудата се извршува кога ќе стане право-

силна и кога за извршувањето нема законски 
пречки. 

Пресудата станува правосилна кога не може 
повеќе да се напаѓа со жалба или кога не е по-
зволена жалба. 

Ако судот што ја донесол пресудата во прв 
степен не е надлежен за нејзиното извршување, 
ќе му достави на органот што е надлежен за из-
вршувањето заверен препис од пресудата со по-
тврда за извршноста. 

Член 124 
Надлежноста за извршување и начинот на из-

вршувањето на казните, мерките за безбедност и 
воспитните мерки се определува со посебен закон. 

Член 125 
Извршувањето на пресудата во поглед на тро-

шоците на кривичната постапка и имотноправните 
барања го врши надлежниот околиски суд според 
одредбите што важат за извршната постапка. 

Присилната наплата на трошоците на кривич-
ната постапка во корист на буџетот се врши по 
службена ДОЈ&ЖНОСТ. Трошоците на присилната на-
плата претходно се исплатуваат од буџетските 
средства. 

Ако во пресудата е изречена мерка за безбед-
ност одземање на предмети, судот што ја изрекол 
пресудата во прв степен ќе одлучи дали таквите 
предмети ќе се продадат според одредбите што ва-
жат за извршната постапка или ќе му се предадат 
на криминалистички музеј или друга установа или 
ќе се уништат. Парите добиени со продажбата на 
предметите се внесуваат во буџетот. 

Одредбата од претходниот став согласно ќе се 
примени и во случај кога ќе се донесе одлука за 
одземање на предмети врз основа на членот 468 од 
овој законик. 

Правосилната одлука за одземање на предмети 
може, вон случајот на повторување на кривичната 
постапка односно барањето за заштита на закони-
тоста, да се измени во спорот, ако се појави спор 
за сопственоста на одземените предмети. 

Член 126 
Ако со овој законик не е определено поинаку ре-

шенијата се извршуваат кога ќе станат правосилни. 
Наредбите се извршуваат веднаш ако органот што 
ја издал наредбата не нареди поинаку. 

Правосилноста на решението настапува кога не 
може тоа да се напаѓа со жалба или кога не е по-
зволена жалба. 

Решенијата и наредбите, ако не е определено 
поинаку, ги извршуваат органите што ги донесле 
тие одлуки. Ако судот со решението изрекол па-
рична казна или со решението одлучил за трошо-
ците на кривичната постапка, во поглед на извр-
шувањето на паричната казна ќе се применат од-
редбите од посебен закон (член 124), а заради 
наплата на трошоците на кривичната постапка ќе 
се постапи според одредбите на членот 125 ст. 1 и 
2 од овој законик. 

Член 127 
Ако се појави сомневање за позволеноста на 

извршувањето на судската одлука или за смета-
њето на казната, или ако во правосилната пресуда 
не е одлучено за засметување на притворот, истра-
жниот затвор или порано издржаната казна, или ова 
засметување не е правилно извршено, ќе одлучи за 
гоа со посебно решение претседателот на советот 
на судот што судел во прв степен. Жалбата не го 
задржува извршувањето на решението, освен ако 
судот не определил поинаку. 

Ако се јави сомнение за толкување на судската 
одлука, за тоа одлучува судот што ја донесол пра-
восилната одлука. 

Член 128 
Кога одлуката со која е одлучено за имотно-

правно барање станала правосилна, оштетениот 
може да бара од судот што одлучил во прв степен 
да му издаде заверен препис од одлуката со на-
к а ч у в а њ е дека одлуката е извршна. 

Член 129 
Прописи за казнената евиденција донесува Со-

јузниот извршен совет. 



©реда, 3 февруари 1-960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 5 — Страна 93 

Г л а в а XIV 
ДРУГИ ОДРЕДБИ И ЗНАЧЕЊЕ НА 

ЗАКОНСКИТЕ ИЗРАЗИ 
Член 130 

Кога гонењето за кривичното дело зависи од 
предлогот на оштетениот, јавниот обвинител не може 
да поведе кривична постапка додека оштетениот не 
даде предлог. 

Кога во Кривичниот законик е определено де-
ка за гонење одделни кривични дела е потребно 
претходно одобрение од надлежниот државен орган, 
јавниот обвинител не може да предложи отворање 
истрага ниту може да подаде обвинителен акт од-
носно обвинителен предлог ако не поднесе доказ 
дека е дадено одобрение. 

Член 131 
За отворањето на истрагата, ставањето во при-

твор или истражен затвор, подавање обвинителен 
акт кога истрагата не била отворена и за осуди-
телната пресуда на околискиот суд поради кри-
вично дело за кое се гони по службена должност, 
ќе се извести државниот орган, стопанската орга-
низација или установата ка ј која е обвинетиот на 
работа. 

Член 132 
Кога во текот на кривичната постапка се утвр-

ди дека обвинетиот умрел или дека по стореното 
кривично дело се разболел од некакво трајно ду-
шевно оболение, ќе се запре кривичната постапка 
со решение. 

Член 133 
Во поглед на исклучувањето на кривичното го-

нење за лицата што уживаат право на имунитет во 
Југославија важат правилата од меѓународното 
право. 

Во случај на сомнение дали се во прашање овие 
лица судот ќе се обрне за објаснение до Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи преку 
државниот секретаријат за правосудна управа на 
народната република. 

Член 134 
Сите државни органи се должни да им укажат 

на судовите и на другите органи што учествуваат 
во кривичната постапка потребна помош, а осо-
бено ако е во прашање откривање на кривични 
дела или пронајдување на сторители. 

Член 135 
Одделни изрази употребени во овој законик го 

имаат ова значење: 
Обвинетиот е лице против кое се води из вид 

шии истрага или против кое е подаден обвинителен 
акт, обвинителен предлог или приватна тужба. 

Оптужениот е лице против кое обвинителниот 
акт добил правна сила.. 

Изразот обвинет се употребува во овој законик 
и како општ назив за обвинетиот и оптужениот. 

Осудениот е лице за кое е утврдено со право-
силна пресуда дека е кривично одговорно за опре-
делено кривично дело. 

Оштетениот е лице чие некакво лично или 
имотно право е повредено или загрозено со кри-
вичното дело. 

Тужител е јавниот обвинител, приватниот ту-
жител и оштетениот како тужител. 

Странка е тужителот и обвинетиот. 

ДЕЛ ВТОР 
ТЕК НА ПОСТАПКАТА 

А. Претходна постапка 
Г л а в а XV 

ИЗВИД 
Член 136 

Извид се поведува кога постојат основи на сом-
нение дека е сторено кривично дело. 

4 Член 137 
Сите државни органи се должни да пријават 

кривични дела за кои се гони по службена дол-
жност што ќе им бидат пријавени или за кои ќе 
дознаат на некој друг начин. 

Поднесувајќи пријава државните органи ќе ги 
наведат доказите што им се познати и ќе преземат 
мерки за да се запазат трагите на кривичното дело, 
предметите на кои или со кои е сторено кривичното 
дело и другите докази. 

Член 138 
Секој граѓанин може да пријави кривично дело 

за кое се гони по службена должност. 
Во кои случаи непријавувањето на кривично 

дело претставува кривично дело определува законот, 
Член 139 

Пријавата се поднесува до надлежниот јавен 
обвинител писмено или усно. За усната пријава ќе 
се состави записник или службена белешка. 

Ако е пријавата поднесена до истражен судија, 
околиски суд, орган на внатрешните работи или до 
ненадлежен јавен обвинител, тие ќе ја примат при-
јавата и без одлагање ќе му ја достават на надле-
жниот јавен обвинител. 

Член 140 
Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата ако 

од самата пријава произлегува дека пријавеното 
дело не е кривично дело за кое се гони по слу-
жбена должност, ако настапила застареност или е 
делото опфатено со амнестија или помилување, или 
ако постојат други околности што го исклучуваат 
гонењето. Кога јавниот обвинител ќе ја отфрли 
пријавата ќе ги назначи на своите списи причините 
за тоа и за отфрлувањето на пријавата ќе го изве-
сти оштетениот во срок од осум дена (член 60). 

Ако јавниот обвинител не може да оцени од 
самата пријава дали се веројатни наводите на при-
јавата или ако до јавниот обвинител само допрел 
глас дека е извршено кривично дело, ќе нареди 
претходно да се приберат известувања врз основа 
на кои би можел да одлучи дали ќе поведе кри-
вична постапка. 

Ако не ја отфрли пријавата, јавниот обвинител 
ќе стави барање да се спроведе извид или ќе пред-
ложи да се отвори истрага. 

Член 141 
Извид спроведуваат истражен судија, судија на 

околиски суд и овластени органи на внатрешните 
работи (извидни органи). 

Извид спроведува по барање од јавниот обви-
нител оној извиден орган на кој му е упатено та-
кво барање. 

Член 142 
Во барањето за спроведување извид јавниот 

обвинител означува во која насока треба да се врши 
извидот и при тоа може поблиску да определи кои 
околности треба да се извидат, кои дејствија треба 
да се преземат и за кои прашања треба да се со-
слушаат определени лица. 

Извидните органи не се овластени да ценат да-
ли е потребно да се извршат дејствијата што ги 
бара јавниот обвинител. 

Член 143 
Во итни случаи извидните органи можат и не 

чекајќи барање од јавниот обвинител да преземат 
одделни извидни дејствија, но за сето што го пре-
зеле мораат да го известат јавниот обвинител. 

Кога спроведуваат извид по барање од јавниот 
обвинител или кога постапуваат според одредбата 
на претходниот став, овластените органи на вна-
трешните работи не можат да преземаат извидни 
дејствија што не би можеле подоцна да се повторат. 
Во таков случај тие ќе се обрнат до истражниот 
судија или до судија на околискиот суд да ги из-
врши овие дејствија, и да им достави записник 
за тоа, како и одземените предмети што се по-
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требни за натамошно водење на извидот. Ако по-
стои опасност поради одлагање, овластените органи 
на внатрешните работи можат сами да ги преземат 
и овие дејствија, освен обдукцијата и ексхумаци-
јата на трупот. 

Член 144 
Кога постојат основи на сомнение дека е извр-

шено кривично дело за кое се гони по службена 
должност, органите на внатрешните работи се дол-
жни да ги преземат потребните мерки да се про-
најде сторителот на кривичното дело, сторителот 
или соучесникот да не се скрие или не побегне, да 
се откријат и обезбедат трагите на кривичното дело 
и предметите што можат да послужат како доказ, 
како и да ги приберат сите известувања што би мо-
желе да бидат од корист за успешното водење на 
кривичната постапка. За се' она што е сторено ќе го 
известат јавниот обвинител. 

Член 145 
По завршениот извид сите извидни списи се 

доставуваат до јавниот обвинител. 
Јавниот обвинител може врз основа на резул-

татот на извидот да бара извидот да се дополни, 
да стави предлог да се отвори истрага, да подаде 
обвинителен акт односно обвинителен предлог, 
предметот да го упати до надлежниот јавен обви-
нител или до воениот обвинител, или да донесе ре-
шение за запирање или прекин на извидот. 

Член 146 
Јавниот обвинител со решение ќе го запре из-

видот: 
1) ако делото што му се става на товар на об-

винетиот не е кривично дело за кое се гони по 
службена должност; 

2) ако постојат околности што ја исклучуваат 
кривичната одговорност на обвинетиот; 

3) ако нема докази дека обвинетиот сторил кри-
вично дело; 

4) ако настапила застареност на кривичното 
гонење или е делото опфатено со амнестија или 

1 помилување или ако постојат други околности што 
го исклучуваат гонењето. 

Ако јавниот обвинител најде дека постојат 
околности од точката 2 на претходниот став, но да 
доаѓа предвид примена на мерките за безбедност, 
ќечповеде постапка за примена на овие мерки. 

За запирањето на извидот јавниот обвинител 
ќе го извести извидниот орган кој обвинетиот што 
се наоѓа во притвор ќе го пушти веднаш на сло-
бода. 

За запирањето на извидот јавниот обвинител 
е должен да го извести оштетениот писмено во срок 
од осум дена (член 60) како и обвинетиот ако бил 
овој сослушан во извидот. 

Член 147 
Јавниот обвинител со решение ќе го прекине 

извидот: 
1) ако сторителот на кривичното дело останал 

непознат иако се преземени сите мерки за неговото 
пронајдување; 

2) ако ка ј обвинетиот настапило привремено ду-
шевно обо леине или привремено душевно растрој-
ство. 

Ако не се знае престојувалиштето на обвине-
тиот или тој не им е достижен на државните ор-
гани,^ извидот може да се прекине, но ако има 
повеќе обвинети, постапката ќе се продолжи спрема 
другите обвинети. 

Пред да се прекине извидот, ќе се приберат 
сите докази за кривичното дело и кривичната од-
говорност на обвинетиот до кои може да се дојде. 

Прекинатиот извид ќе се продолжи кога ќе 
престанат пречките што го предизвикале прекинот. 

4 Член 148 
За кривичните дела од надлежноста на окру-

жен суд, оштетениот како тужител и приватниот 
тужител можат да му предложат на истражниот 

судија да спроведе извид односно да го дополни 
извидот. Во текот на извидот тие можат на истра-
жниот судија ди му ставаат и други предлози. 

Ако истражниот судија смета дека нема место 
за спроведување на извид односно за дополнение 
на извидот, бидејќи постојат причините од членот 
146 став 1 точ. 1 до 4 на овој законик, ќе побара 
да одлучи за тоа советот на окружниот суд. 

Истражниот судија ќе побара одлука од советот 
и кога не ќе го прифати предлогот на оштетениот 
како тужител или на приватниот тужител да се 
дополни извидот, бидејќи смета дека состојбата на 
фактите е достаточно разјаснета, или кога не ќе 
се сложи со некој друг нивни предлог. 

Ако е извидот воден по предлог од оштетениот 
како тужител или од приватниот тужител, истраж-
ниот судија ќе ги извести нив за завршениот извид 
и ќе ги повика во срок од осум дена да поднесат 
обвинителен акт односно приватна тужба, а ако не 
го сторат тоа ќе се смета дека се откажале од го-
нењето, па ќе ја запре постапката со решение. Вака 
ќе постапи истражниот судија и кога советот на 
окружниот суд ќе го одбие предлогот на оштетени-
от како тужител или на приватниот тужител за до-
полнение на извидот, бидејќи смета дека состојбата 
на фактите е достаточно разјаснета. 

Против решението на советот за запирање на 
постапката во случајот предвиден во ставот 2 на 
овој член оштетениот како тужител или приват-
ниот тужител имаат право на жалба. 

Ако извидот се води по предлог од оштетениот 
како тужител или по предлог од приватниот тужи-
тел, решението за прекинот на извидот (член 147) 
го донесува истражниот судија. 

Члин 149 
Решавајќи за предлозите на' оштетениот како 

тужител со кои не се сложил истражниот судија 
советот на окружниот суд може да донесе реше-
ние со кое се запира извидот, ако најде дека по-
стојат причините од членот 146 став 1 точ. 1 до 4 од 
овој законик а нема услови за примена на мерките 
за безбедност или воопитно-поправителни мерки. 

Одредбата од претходниот став ќе се примени 
согласно и кога советот решава за предлозите на 
приватниот тужител со кои не се сложил истра-
жниот судија. 

Против решенијата од претходните ставови 
оштетениот како тужител односно приватниот ту-
жител има право на жалба. 

Член 150 
Тужителот и бранителот не можат да прису-

ствуваат кога се испитува обвинетиот во извидот. 
Тужителот, обвинетиот и бранителот можат да 

присуствуваат при сослушувањето на сведок кога 
е веројатно дека сведокот нема да дојде на глав-
ниот претрес или кога извидниот орган ќе најде де-
ка присуството на странките и на бранителот е це-
лееообразно. Кота тужителот, обвинетиот и брани-
телот присуствуваат при сослушувањето на сведок, 
тие можат да ставаат предлози и да му упатуваат 
прашања на сведокот. 

Тужителот, обвинетиот и бранителот имаат пра-
во да присуствуваат на увидот и сослушувањето на 
вештаците и при тоа можат да им поставаат ,пра-
шања на вештаците. 

Тужителот и бранителот можат да присуству-
ваат и при претресувањето на станот ако не би 
било тоа штетно за кривичната постапка. 

Извидниот орган е должен да ги извести стран-
ките и бранителот за времето и местото на извр-
шувањето на дејствијата на кои можат тие да при-
суствуваат, освен кота постои опасност поради од-
лагање. Ако е обвинетиот во притвор, извидниот 
орган ќе одлучи дали е потребно присуство на об-
винетиот. 

Член 151 
Ако на истражниот судија или на судија на око-

лискиот суд му е потребна помош од органите на 
внатрешните работи или од други државни органи 
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заради успешно извршување на одделни извидни 
дејствија, тие се должни да му ја укажат таа по-
мош по негово барање. 

Член 152 
Кога го бараат тоа интересите на кривичната 

постапка, интересите за чување на државна тајна, 
интересите на јавниот ред или разлозите на мо-
ралот, извидниот орган ќе им нареди на лицата 
што ги сослушува да го чуваат како тајна она што 
го узнале во постапкава и ќе им укаже на по-
следиците на одавање тајна (член 285 од Кривич-
ниот законик). 

Член 153 
Извидниот орган може да казни со парична 

казна до 10.000 динари секое лице кое за време на 
вршењето на некакво извидно дејствие и по опо-
мената го нарушува редот. Доколку учеството на 
такво лице не е нужно, извидниот орган може да 
го отстрани од местото каде што се врши дејстви-
ето во извидот. Извидниот орган не може обвине-
тиот да го казни со парична казна. 

За жалбата против решението со кое е изре-
чена парична казна одлучува секогаш совет на 
окружниот суд (член 20 став 2). 

Член 154 
Во текот на извидот странките можат да под-

несат поплака поради развлекување на постапката 
и други неправилности во постапката. 

Ако извидот го спроведува истражен судија,, 
поплаката се поднесува до претседателот на окру-
жниот суд, а ако извидот го спроведува судија 
на околиски суд, поплаката се поднесува до прет-
седателот на околискиот суд односно до претсе-
дателот на окружниот суд ако извидот го спрове-
дува претседателот на околискиот суд. 

Ако извидот го спроведува овластениот орган 
на внатрешните работи, поплаката се поднесува до 
јавниот обвинител. 

Г л а в а XVI 
ИСТРАГА 
Член 155 

Со истрагата раководи окружниот суд преку 
совет или истражен судија. 

Член 156 4 

Истрага може да се отвори против опреде-
лено лице кога постои основано еомниние дека 
сторило кривично дело за кое се гони по службена 
должност. 

Кога постојат условите од претходниот став 
истрага секогаш ќе се отвори ако е во прашање 
кривично дело за кое во законот е предвидена смрт-
на казна или казна строг затвор петнаесет го-
дини или ако е потребно пред подавањето на обви-
нителниот акт да се нареди истражен затвор. 

Член 157 
Предлог да се отвори истрага може да поднесе 

јавниот обвинител и оштетениот како тужител. 
Предлогот за отворање истрага се поднесува до 

истражниот судија. 
Во предлогот мора да се назначи лицето против 

кое се предлага отворање, истрага, опис на делото 
од кое произлегуваат законските обележја на 
кривично дело, законскиот назив на кривичното 
дело, околностите од кои произлегува основаноста 
на сомнението и постојните докази. 

Кога предлог поднесува јавниот обвинител „ 
тој ќе му достави на истражниот судија пријава и 
списи од извидот ако е воден извид. Истовремено 
јавниот обвинител ќе му ги достави на истражниот 
судија предметите што можат да послужат како 
доказ или ќе назначи каде се наоѓаат тие. 

Член 158 
Кога истражниот судија ќе прими предлог да се 

отвори истрага, ќе ги разгледа списите и ако се 
сло леи со предлогот, ќе донесе решение за отворање 
истрага, што ќе му го достави на тужителот и на 

обвинетиот. Пред да го донесе ова решение истраж-
ниот судија секогаш ќе го испита обвинетиот, ако 
овој не бил испитан во извидот, а ако бил испитан, 
ќе одлучи дали ќе го испита повторно. 

Ако истражниот судија не се сложи со пред-
логот од тужителот да се отвори истрага, ќе по-
бара да одлучи за тоа советот. 

Член 159 
Истрагата ја спроведува истражниот судија. 
Истражниот судија ги врши истражните деј-

ствија по правило само на подрачјето на својот 
окружен суд. Ако го бара тоа интересот на истра-
гата, тој може одделни истражни дејствија да из-
врши и вон подрачјето на својот окружен суд, но 
е должен за тоа да го извести надлежниот окру-
жен суд. 

Член 160 
По отворањето на истрагата истражниот судија 

може со наредба да го довери спроведувањето на 
истрагата на судија на околиски суд или на овла-
стен истражен орган на внатрешните работи. 

Спроведувањето на истрагата може истражниот 
судија да го довери на судија на околиски суд 
-на подрачјето на својот окружен суд но вон седи-
штето на тој окружен суд. 

Судијата на околиски суд и овластениот истра-
жен орган на внатрешните работи на кои им е дове-
рено спроведувањето на истрагата ги имаат сите 
права и должности на истражниот судија во истра-
гата, но не можат да ја запрат или прекинат истра-
гата, да определат или укинат истражен затвор, 
ниту можат спроведувањето на истрагата да му го 
доверат на друг орган. 

Истражниот судија може во секое време сам да 
го преземе водењето на истрагата што му го доверил 
на судија на околиски суд или на овластен истра-
жен орган на внатрешните работи. 

Член 161 
Во текот на истрагата истражниот судија може 

да му довери извршување на одделни истражни 
дејствија на истражен судија на друг окружен суд, 
на судија на околиски суд или на овластен истра-
жен орган на внатрашните работи. 

Извршување на одделни истражни дејствија 
истражниот судија може да му довери на судија 
на секој околиски суд вон седиштето на својот 
окружен суд. Но ако истражното дејствите треба да 
се изврши на подрачје на околиски суд што се 
наоѓа во седиштето на друг окружен суд неговото 
извршување ќе му се довери на истражниот судија 
на тој окружен суд. 

Член 162 
Истражен судија, судија на околиски суд или 

овластен истражен орган на внатрашните работи 
на кој му е доверено извршување на одделни 
истражни дејствија ќе изврши по Потреба и други 
истражни дејствија што се во врска со овие или 
произлегуваат од нив. 

Ако истражен судија, судија на околиски суд 
или овластен истражен орган на внатрашните ра-
боти на кој му е доверено извршување на оддел-
ни истражни дејствија не е надлежен, ќе го испра-
ти предметот до надлежниот суд односно орган и 
за тоа ќе го извести истражниот судија. 

Член 163 
За жалбата против решението што го донесува 

судија на околиски суд или овластен истражен 
орган на внатрешните работи на кој му е доверено 
спроведувањето на истрагата решава советот на 
окружниот суд, но истражниот судија може и сам 
да го укине таквото решение. 

Член 164 
Истрагата се води само во поглед на она кри-

вично дело и против оној обвинет на »ои се одне-
сува решението за отворање на истрагата. 

Ако во текот на истрагата се покаже дека по-
стапката треба да се прошири и на некое друго 
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кривично дело или против друго лице, истражниот 
судија ќе го извести за тоа јавниот обвинител. Во 
ваков случај можат да се преземат истражни 
дејствија што не трпат одлагање, но за сето што е 
преземено мора да се извести јавниот обвинител. 

Член 165 
Кога е отворена истрагата истражниот судија 

и без предлог од странките ги презема сите деј-
ствија што смета дека' се потребни за утврдување 
ва кривичното дело и кривичната одговорност на 
сторителот како и за прибирање и обезбедување 
на доказите. 

Истражниот судија ќе одлучи дали дејствијата 
извршени во извидот ќе се повторат во истрагата. 

Член 166 
Странките можат во текот на истрагата да му 

ставаат предлози на истражниот судија да се из-
вршат одделни истражни .дејствија. 

Ако таков предлог ставил тужителот, а истраж-
ниот судија не се сложи со предлогот, ќе побарала 
одлучи за тоа советот на окружниот суд. 

Странките можат вакви предлози да му ставаат 
и на судија на околиски суд односно на овластен 
истражен орган на внатрешните работи кога им е до-
верено на овие спроведувањето на истрагата или 
извршувањето на одделни истражни дејствија. 
Ако судијата на̂  околиски суд односно овластениот 
истражен орган на внатрешните работи не се сложи 
со предлозите од странките, странките можат овие 
предлози повторно да му ги стават на истражниот 
судија. 

Член 167 
Истражниот судија со решение ја запира истра-

гата кога тужителот во текот на истрагата се 
откаже од барањето за гонење или кога по заврше-
ната истрага ќе изјави дека не наоѓа основ за на-
тамошно гонење. 

Решението за запирање на истрагата му се до-
ставува на обвинетиот кој ќе се пушти веднаш на 
слобода ако е во истражен затвор. Ако јавниот об-
винител се откажал од гонењето, истражниот су-
дија ќе го извести во срок од осум дена оштетениот 
за запирањето на истрагата (член 60). 

Истрагата може да ја запре со решение и со-
ветот на окружниот суд кога според овој законик од-
лучува за кое и да е прашање во текот на истра-
гата ако најде дека постојат причините од членот 
146 став 1 точ. 1 до 4 на овој законик, а нема усло-
ви за примена на мерки за безбедност. Против ова 
решение јавниот обвинител има право на жалба. 

Член 168 
Истражниот судија ја завршува истрагата кога 

ќе најде дека состојбата на работата во истрагата 
е достаточно разјаснета да може да се подаде обви-
нителен акт или да се запре постапката. 

Ако спроведувањето на истрагата било доверено 
на судија на околиски суд или на овластен истра-
жен орган на внатрешните работи, тие се должни по 
завршената истрага да му ги достават на истра-
жниот судија сите списи што се однесуваат до кри-
вичниот предмет. Истражниот судија ќе го разгледа 
истражниот материјал и ќе одлучи дали ќе ја до-
полни истрагата со испитување на обвинетиот одно-
сно со извршување на други истражни дејствија. 

По завршената истрага истражниот судија му 
ги доставува списите на јавниот обвинител, кој ќе 
стави предлог истрагата да се дополни или ќе по-
даде обвинителен акт или ќе даде изјава дека не 
наоѓа основ за натамошно гонење. 

Ако истражниот судија не го прифати предло-
гот од јавниот обвинител за дополнување на истра-
гата, ќе побара да одлучи за тоа советот на окруж-
ниот суд. 

Ако е истрагата водена по барање од оштете-
ниот како тужител, истражниот судија ќе постапи 
според членот 148 од овој законик. 

Член 169 
За прекинот на • истрагата ќе се применуваат 

согласно одредбите на членот 147 од овој законик. 

Решение за прекин на истрагата донесува истра-
жниот судија. 

Ако против обвинетиот што е во бегство или 
што не им е достижен на државните органи се води 
истрага по предлог од јавниот обвинител, решение 
за прекин на истрагата донесува истражниот судија 
само по негов предлог. 

Член 170 
Кога советот на окружниот суд одлучува во 

текот на истрагата, истражниот судија и јавниот 
обвинител можат на советот писмено да му го из-
ложат своето становиште, а советот може да ги по-
вика и усно да се изјаснат. 

Член 171 
Одредбите на членот 149 ег. 1 и 3 и на членот 

150 до 153 од овој законик ќе се применуваат соглас-
но и во истрагата. 

Член 172 
Странките секогаш можат со поплака до му се 

обрнат на претседателот на окружниот суд поради 
развлечување на постапката и поради други непра-
вилности во текот на истрагата. 

Г л а в а XVII 

МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИСУСТВОТО 
НА ОБВИНЕТИОТ И ЗА УСПЕШНО ВОДЕЊЕ 

НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 
1. Заедничка одредба 

Член 173 
Мерките што можат да се преземат спрема 

обвинетиот за обезбедување на неговото присуство 
и за успешно водење на кривичната постапка се: 
покана, доведување, ветување на обвинетиот дека 
нема да го напушти престојувалиштето, гаранција, 
притвор и истражен затвор. 

При одлучувањето која од наведените мерки 
ќе ја примени надлежниот орган ќе се придржува 
за условите определени за примена на рдделни 
мерки, Бодејќи сметка да не се применува потешка 
мерка, ако може истата цел да се постигне со по-
блага мерка. 

Овие мерки ќе се укинат и по службена дол-
жност кога ќе престанат причините што ги предиз-
викале односно ќе се заменат со друга поблага мер-
ка кога ќе настапат услови за тоа. 

2. Покана 
Член 174 

Присуството на обвинетиот при извршувањето 
на дејствијата во кривичната постапка се обезбеду-
ва со неговото повикување. Покана на обвинетиот 
му испраќа судот или овластениот орган на вна-
трешните работи. 

Повикувањето се врши со доставување на за-
творена писмена покана која содржи: назив на 
органот што повикува, фамилијарно и родено име 
на обвинетиот, назив на кривичното дело што му се 
става на товар, место каде треба обвинетиот да дој-
де, ден и час кота треба да дојде, назначување дека 
се повикува во својство на обвинет и обрнување 
на внимание дека во случај на недоаѓање ќе 
биде присилно доведен, службен печат и потпис од 
овластеното службено лице што повикува. 

Ако обвинетиот не е во состојба да се одзове 
на поканата поради болест или друга неотстрае-
лива пречка, ќе се испита во местото каде се наоѓа. 

3. Доведување 
Член 175 

Наредба да се доведе обвинетиот може да из-
даде суд или овластен орган на внатрешните рабо-
ти ако е донесено решение за притвор или ако 
уредно повикан обвинет не дојде а својот изостанок 
не го оправда. 

Наредбата за доведување ја извршуваат орга-
ните на внатрешните работи. 
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Наредбата за доведуваше се издава писмено. 
Наредбата треба да содржи: фамилијарно и ро-
дено име на обвинетиот што треба да се доведе, 
назив на кривичното дело што му се става на товар 
и причина поради која се наредува доведувањето, 
службен печат. и потпис од овластеното службено 
лице што го наредува доведувањето. 

Лицето на кое му е доверено извршувањето на 
наредбата му ја предава наредбата на обвинетиот 
и го повикува да појде со него. Ако обвинетиот го 
одбие тоа ќе го доведе присилно. 

Против воените лица или припадниците на На-
родната милиција нема да се издава наредба за 
доведување туку ќе се побара од нивната команда 
одеосно установа да ги спроведе. 

Времето потребно за доведување на обвинетиот 
не се смета во срокот од членот 186 на овој за-
коник но се засметува во изречената казна. 

4. Ветување на обвинетиот дека нема да го на-
пушти престојувалиштето 

Член 176 
Ако постои страв дека обвинетиот во текот на 

постапката би можел да се скрие или отидне во не-
познато место, судот или овластениот орган на вна-
трешните работи може да бара од обвинетиот обвр-
ска дека нема да се крие и без нивно одобрение 
нема да го напушти своето престојувалиште. Даде-
ното ветување се внесува во записник. 

На обвинетиот ќе му се обрне внимание кога 
го дава ветувањето дека против него може да се 
определи притвор односно истражен затвор ако ја 
прекрши оваа обврска. 

5. Гаранција 

Член 177 
Обвинетиот што треба да се стави или е веќе 

ставен во притвор или истражен затвор само поради 
страв дека ќе побегне може да се остави во сло-
бода односно може да се пушти на слобода, ако тој 
лично или некој друг даде за него гаранција дека 
до крајот на кривичната постапка нема да побегне, 
а самиот обвинет вети дека нема да се крие и дека 
без одобрение нема да го напушти своето престо-
јувалиште. 

Член 178 
Гаранцијата секогаш гласи на паричен износ 

што се определува со оглед на тежината на кри-
вичното Дело, личните и фамилијарните прилики 
на обвинетиот и имотната состојба на лицето што 
дава гаранција. 

Гаранцијата се состои во полагање готови пари, 
вредносни хартии или драгоценост, или во ставање 
хипотека за износ на гаранцијата на недвижните 
добра од лицето што дава гаранција, или во лична 
обврска на еден или повеќе граѓани дека во случај 
обвинетиот да побегне ќе го платат утврдениот из-
нос на гаранцијата. 

Ако обвинетиот побегне со решение ќе се опре-
дели вредноста дадена како гаранција да се внесе 
во буџетот. 

Член 179 
Обвинетиот ќе се стави во притвор или истражен 

затвор и покрај дадената гаранција ако не дојде на 
уредна покана а не го оправда изостанокот, ако се 
подготвува за бегство, или ако против него, откога 
е оставен во слобода, се јави некој друг законски 
основ за притвор или истражен затвор. 

Во случајот од претходниот став гаранцијата се 
укинува. Дадениот паричен износ, драгоценост и или 
вредносни хартии се враќаат, а хипотеката се сим-
нува. На ист начин ќе се постапи и кога ќе се до-
врши кривичната постапка правосилно со решение 
за запирање на постапката или со пресуда. 

Ако со пресудата е изречена казна строг за-
твор или безусловна казна затвор, гаранцијата се 
укинува дури кога ќе почне осудениот да ја издр-
жува казната. 

Член 180 
Сите решенија за гаранцијата во текот на из-

видот ги донесува из в ид ни от орган пред кој се води 
постапката, а во текот на истрагата истражниот 
судија. По подадениот обвинителен акт решенија 
за гаранцијата донесува советот на окружниот суд. 

Решението со кое се определува гаранција и 
решението со кое се укинува гаранцијата се доне-
сува по сослушување на јавниот обвинител. 

За жалбите против решенијата за гаранција 
што ги донесол овластениот орган на внатрешните 
работи решава советот на окружниот суд. 

6. Притвор и истражен затвор 
Член 181 

Притвор и истражен затвор можат да се опре-
делат само под условите од овој законик. 

Сите органи што учествуваат во кривичната 
постапка се должи*! да настојуваат притворот и 
истражниот затвор да се сведат на најкусо време. 

Во текот на целата постапка притворот и истра-
жниот затвор ќе се укинат штом ќе престанат 
причините врз основа на кои биле определени. 

Член 182 
Притвор ќе се определи секогаш против лице 

за кое постојат основи на сомнение дека извршило 
кривично дело за кое во закон е предвидена смртна 
казна. 

Ако постојат основи на сомнение дека опреде-
лено лице сторило некое друго кривично дело, 
притвор може да се определи: 

1) ако се крие или нема постојано престојува-
лиште или престојувалиштето му е непознато, или 
не може да се утврди неговиот идентитет затоа што 
нема потребни исправи или што се исправите сом-
нителни, или ако постојат други важни причини 
поради кои се сомнева дека ќе побегне; 

2) ако постои основан страв дека ќе го спречи 
извидот или ќе го отежне со влијаење врз сведо-
ците, вештаците, соучесниците или прикриваните 
или со уништување на трагите на кривичното дело; 

3) ако особени околности го оправдуваат стра-
вот дека ќе повтори кривично дело или дека ќе 
го доврши обид ©ното кривично дело или дека ќе 
стори кривично дело со кое се заканува. 

Лицето затечено при извршувањето на криви-
чно дело за кое се гони по службена должност 
може да го лиши од слобода секој. Лицето лишено 
од слобода мора веднаш да му се предаде на истра-
жен судија, на судија на околиски суд или на орган 
на внатрешните работи, а ако не може тоа да се 
стори мора веднаш да се извести еден од овие 
органи. 

Член 183 
Притвор може да определи истражен судија, 

судија на околиски суд или овластен орган на 
внатрешните работи. 

Притворот се определува со писмено решение 
кое содржи: родено и фамилијарно име на обви-
нетиот, кривичното дело за кое го товари сом-
нението, законски основ за притворот, упатство за 
правото на жалба, кусо образложение, службен пе-
чат и потпис од овластеното службено лице што го 
определува притворот. 

Решението за притворот ќе му се соопшти на 
лицето што се притвора во моментот на лишување-
то од слобода, а најдоцна во срок од 24 часа од 
моментот на притворањето. 

Против решението за притвор притвореното 
лице може да се жали до советот на окружниот 
суд во срок од 24 часа од моментот на притворањето 
или при првото испитување во извидот. Жалбата 
со препис од записникот за испитувањето на обви-
нетиот и со решение за притворот се испраќа 
веднаш до советот на окружниот суд кој е должен 
да донесе одлука во срок од 48 часа. Жалбата не 
го задржува извршувањето на решението. 

Член 184 
Истражниот судија е должен притвореното лице 

што му е опров одено или -што е притворено по негов 
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налог да го испита во срок од 24 часа од кога му е 
предадено односно од кога е притворено. 

Веднаш по испитувањето на обвинетиот истра-
жниот судија ќе одлучи дали обвинетиот ќе го пу-
шти на слобода. 

Ако истражниот судија смета дека обвинетиот 
треба да се задржи, ќе побара предлог од јавниот 
обвинител за отворање истрага, ако таков предлог 
не постои. 

Ако јавниот обвинител во срок од три дена не 
стави таков предлог истражниот судија ќе го пу-
шти обвинетиот на слобода. 

Член 185 
Судијата на околиски суд и овластениот орган 

на внатрешните работи по чие решение некое лице 
е притворено должни се да го испитаат тоа лице 
во срок од 24 часа од моментот на притворањето. 

Веднаш по испитувањето на притвореното лице 
судијата на околиски суд односно овластениот ор-
ган на внатрешните работи ќе одлучи дали ќе го 
пушти на слобода или ќе го задржи во притвор или 
ќе го спроведе до истражниот судија 

Член 186 
Врз основа на решението за притвор што го 

донесол судија на околиски суд или овластен орган 
на внатрешните работи обвинетиот може да се 
задржи во притвор најмногу три дена сметајќи од 
моментот на притворањето. По тој срок обвинетиот 
може да се задржи во притвор само врз основа на 
решение за продолжување на притворот, 

Член 187 
За продолжувањето на притворот одлучува со 

решение истражниот судија или судијата на околи-
ски суд. 

Решението за продолжување на притворот се 
донесува по образложен предлог од јавниот обви-
нител. Со предлогот за продолжување на притворот 
јавниот обвинител е должен да поднесе препис од 
решението за притвор и од записникот за испиту-
вањето на обвинетиот. 

Решението за продолжување на притворот ќе 
му се соопшти на обвинетиот во срок од три дена 
од моментот на притворањето 

Против решението за продолжување на притво-
рот е дозволена жалба, освен ако продолжувањето 
е определено поради причините од членот 188 став 2 
на овој законик. За жалбата одлучува советот на 
окружниот суд кој е должен да донесе одлука во 
срок од 48 часа. Жалбата не го задржува извршу-
вањето на решението. 

Член 188 
Решение за продолжување на притворот може 

да се донесе кога спрема состојбата на работата 
произлегува дека при собир а њего на извидниот мате-
ријал е врзано за дејствија на различни подрачја 
или ако е во прашање откривање на група сторите-
ли на кривични дела или во други особено сложени 
случаи. Притворот може да се продолжи еднаш или 
повеќе пати, но така што неговото вкупно траење 
да не може да биде подолго од дваесет и еден ден 
сметајќи од моментот на притворањето, По истекот 
на срокот за кој е притворот продолжен притворе-
ното лице ќе се пушти на слобода или ќе се спрове-
де до истражниот судија. Ако пред да истече сро-
кот за кој е продолжен притворот е определен ис-
тражен затвор, обвинетиот ќе се спроведе до истра-
жниот судија само ако го нареди овој тоа. 

Притворот може да се продолжи и во случај 
ако постои потреба обвинетиот да се задржи во 
притвор полни три дена и дури четвртиот ден да 
се спроведе до истражниот судија. Во таков случај 
притворот ќе се продолжи само за она време што 
е потребно да се спроведе обвинетиот до ^истраж-
ниот судија и овој да го испита. 

Член 189 
Ако постои опасност поради одлагање и ненад-

лежен извиден орган може да нареди обвинетиот 

да се лиши од слобода заради негово спроведу-
вање до надлежниот извиден орган. Во тој случај 
обвинетиот мора веднаш да се сослуша заради 
утврдување на идентитетот и веднаш потоа да се 
упати до надлежниот извиден орган. 

Член 190 
Истражен затвор секогаш ќе се определи про-

тив обвинет ако е отворена истрага поради кри-
вично дело за кое во закон е предвидена смртна 
казна. 

Истражен затвор може да се определи ако 
против обвинет е отворена истрага поради друго 
дело, а постои некој од основите од членот 182 
став 2 точ. 1 до 3 од овој законик. 

Решение за истражен затвор до предавањето 
на обвинителниот акт на судот може да донесе 
само истражниот судија. 

Решението треба да содржи податоци за лич-
носта на обвинетиот и за кривичното дело, основ 
за определување истражен затвор како и кусо 
образложение. Ова решение веднаш ќе му се со-
општи на обвинетиот. 

Ако обвините лот предложи обвинетиот да се 
стави во истражен затвор, а истражниот судија не 
се сложи со овој предлог, или ако обвинетиот из-
јави жалба против решението за истражен затвор, 
советот на окружниот суд е должен да донесе 
одлука во срок од 48 часа. Жалбата не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Член 191 
Врз основа на решение од истражниот судија 

обвинетиот може за време на истрагата да се за-
држи во истражен затвор најмногу два месеци 
сметајќи го тука и времето поминато во притвор. 
По тој срок обвинетиот може да се задржи во 
истражен затвор само врз основа на решение за 
продолжување на истражниот" затвор. 

Истражниот затвор може да се продолжи по 
одлука од совет на окружен суд најмногу уште 
за еден месец. Ако ни во овој срок поради сериозни 
пречки не се заврши истрагата, советот на врхов-
ниот суд на народната република или на Врхов-
ниот суд на Автономна Покраина Војводина 
може да го продолжи траењето на истражниот зат-
вор најмногу уште за три месеци. Од особено важни 
причини траењето на истражниот затвор може на-
таму да го продолжи советот на Сојузниот врховен 
суд, но најмногу уште за три месеци. 

Решението за продолжување на истражен зат-
вор се донесува по образложен предлог од истра-
жниот судија или од јавниот обвинител. 

Против решението. на окружниот суд за про-
должување на истражен затвор е дозволена жалба 
која не го задржува извршувањето на решението. 

Член 192 
Во текот на истрагата истражниот судија може 

да го укине истражниот затвор само со согласност 
од јавниот обвинител, а ако меѓу истражниот суди-
ја и јавниот обвинител не постои согласност истра-
жниот судија ќе побара да одлучи за тоа совет на 
окружниот суд. Согласност од јавниот обвинител 
не е потребна ако се укинува истражниот затвор 
поради истекот на срокот на неговото траење. 

Член 193 
По предавањето на обвинителниот акт на судот 

па до завршетокот на главниот претрес истражен 
затвор може по сослушувањето на јавниот обвини-
тел да се определи или укине само со решение од 
советот на окружниот суд. 

Против решението од претходниот став, како 
и против решението со кое се одбива предлогот да 
се укине истражен затвор, не е позволена жалба. 
7. Постапка со притвореници и истражни затво-

реници 
Член 194 

Притворот се издржува во затворот на органот 
што го определил, а истражниот затвор при органот 
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што ја води истрагата или на кој му е доверено 
спроведувањето на истрагата. Кога самиот суд го 
спроведува извидот или истрагата, притворот и 
истражниот затвор се издржуваат во посебни суд-
ски одделенија на затворот на органот на внатре-
шните работи. Во овие одделенија се издржува при-
творот и истражниот затвор секогаш по подаденото 
обвинение. 

При издржувањето на притворот и истражниот 
затвор не смее да се навредува личноста и досто-
инството на обвинетиот. 

Спрема притвореникот и истражниот затворе-
ник можат да се применуваат само оние ограни-
ч е т е што се потребни за да се спречи бегство 
и договор што би-можел да биде штетен за успе-
шното водење на постапката. 

Во иста просторија не можат да бидат затво-
рени лица што не се од ист пол. По правило во Иста 
просторија не можат да се сместуваат лица што 
учествувале во извршување на исто кривично дело 
ниту лица што се на издржување казна со лица 
во притвор и истражен затвор. 

Член 195 
Притворениците и истражните затвореници 

имаат право на осумчасовен непрекинат одмор во 
време од 24 часа. Покрај тоа ним ќе им се обезбеди 
движење по слободен воздух најмалку два часа 
дневно, ако затворот располага со роден заграден 
простор. 

Притворениците и истражните затвореници има-
ат право да се хранат на свој трошок, да носат своја 
облека и да ое служат со свои костел ни ствари, 
на свој трошок да набавуваат книги, весници и 
други работи што им одговараат на нивните редов-
ни потреби, доколку тоа не би било штетно за 
успешното водење на постапката. За тоа одлучува 
органот што го спроведува извидот односно истра-
г а а 

Притвореник и истражен затвореник не можат 
да СЈ употребат за никакви работи, освен за работи 
нужни за одржување чистота во просторијата во 
која престојуваат. 

Член 196 
По одобрение од органот што ја спроведува 

истрагата, и под негов надзор или под надзор на 
лице што ќе го определи тој, истражниот затво-
реник можат, во границите на куќниот ред, да го 
посетуваат блиски роднини, а по негово барање 
лекар и други лица. Одделни посети можат да се 
забранат ако би можела поради тоа да стане штета 
за истрагата. 

Истражен затвореник може да се допишува со 
лица вон затвор со знаење и под надзор на органот 
што ја спроведува истрагата. Овој орган може да 
забрани испраќање и примање писма и доуги прат-
ки штетни за истрагата. Испраќање молба, поплака 
или жалба не може да се забрани никогаш. 

Притвореници што се наоѓаат во притвор по-
долго од три дена ги имаат правата наведени во 
ст. 1 и 2 од овој член. Одобрението го дава и 
за надзор се грижи органот што го спроведува 
извидот. 

Член 197 
За дисциплински престапи на притвореник и 

истражен затвореник истражниот судија или орга-
нот што го определил притворот или што ја спро-
ведува истрагата може да изрече дисциплинска 
казна ограничена на посети, на допишување и 
ограничена на правото д»а набавува храна на свој 
трошок. 

Против решението за казната изречена според 
претходниот став е позволена жалба во срок од 
24 часа од соопштувањето на решението. Ако ре-
шението за казната го дон есо л истражен судија 
или судија на околиски суд, за жалбата решава 
совет на окружниот суд, а ако вакво решение 
донесол овластен орган на внатрешните работи 
за жалбата решава во текот на извидот неговиот 
повисок орган, а во текот на истрагата совет на 
окружниот суд, Жалбата не го задржува извршу-
вањето на решението. 

Член 198 
Претседателот на окружниот суд или судија 

определен од нето е должен најмалку еднаш не-
делно да ги посетува притворениците и истражните 
затвореници што се наоѓаат во судените одделенија 
на затворот и, ако најде за потребно, да се изве-
стува и без присуство на надзорнике^ и стражарите 
за тоа како се* хранат притворениците и истра-
жните затвореници, како се снабдуваат со други 
потреби и како се постапува со нив. 

Надзорот од претходниот став над притворени-
ците и истражните затвореници во судските одде-
ленија на затвор на органот на внатрешните работи 
во околиските места го врши претседателот на 
околискиот суд. 

При посетите од претходните ставови може да 
присуствува и јавниот обвинител. 

Претседателот на окружниот суд и истражниот 
судија можат во секое време да ги посетуваат сите 
истражни затвореници, со нив да разговараат и 
да примаат поплаки од нив. 

Член 199 
Со посебни прописи ќе се определат правилата 

за куќниот ред во затворите за издржување на 
притвор односно истражен затвор. 

Г л а в а ХУЈИ 

ДЕЈСТВИЈА ВО ИЗВИДОТ И ИСТРАГАТА 

1. Претресување на стан и лице 

Член 200 
Претресување на стан и други простории 

на обвинетиот или на други лица може да се пре-
земе ако е веројатно дека со претресувањето ќе 
се фати обвинетиот или дека ќе се пронајдат траги 
од кривично дело или предмети важни за кри-
вичната постапка 

Џретресување на лице може да се преземе 
кога е веројатно дека со претресувањето ќе се 
пронајдат траги и предмети важни за кривичната 
постапка. 

Член 201 
Претресувањето го наредува судот или овла-

стениот орган на внатрешните работи со писмена 
образложена наредба. 

Наредбата за претресување му се предава пред 
да почне претресувањето на лицето кај кое или 
на кое ќе се изврши претресување. Пред претре-
сувањето ќе се повика лицето на вое се однесува 
наредбата за претресување доброволно да то из-
даде лицето односно предметите што се бараат. 

Кон претресувањето може да се пристапи и без 
претходно предавање на наредбата како и без 
претходна покана за предавање на лице или пред-
мети, ако се претпоставува оружен отпор, или ако 
е потребно претресувањето да се изврши веднаш и 
ненадејно, или ако треба претресувањето да се из-
врши во јавни простории 

Претресувањето се врши дење. Претресувањето 
може да се врши и ноќе ако е дење започнато а 
не е довршено или ако постојат причините од чле-
нот 204 на овој законик. 

Член 202 
Држателот на станот и на други простории ќе 

се повика да присуствува при претресувањето, а 
ако е тој отсутен ќе се повика неговиот застапник 
или некој од возрасните домашни или други соседи. 

Заклучени простории, мебел или други предме-
ти, ќе се отворат со сила само ако нивниот држател 
не е присутен или не сака доброволно да ги отвори. 
При отворањето ќе се одбегнува непотребно оште-
тување. 

При претресувањето на стан или лице при-
суствуваат двајца полнолетни граѓани како све-
доци. Претресувањето на женско лице го врши 
само женско лице, а за сведоци ќе се земаат само 
женски лица. 
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Кога се врши претресување во државни ор-
гани, установи или во стопански организации 
ќе се повика нивниот раководител да присуствува 
при претресувањето. 

Претресувањето во воена зграда ќе се изврши 
по одобрение од надлежниот воен старешина. 

Претресување на стан и лице треба да се врши 
внимателно не нарушувајќи го куќниот мир. 

За секое претресување на стан или лице ќе се 
состави записник кој го потпишуваат лицето ка ј 
кое или на кое се врши претресување и лицата чие 
присуство е задолжително. При вршењето на прет-
ресувањето ќе се одземат привремено само оние 
предмети и документи што се во врска со целта на 
претресувањето во одделен случај. Во записникот 
ќе се внесат и точно ќе се назначат предметите што 
се одземаат, а тоа ќе се внесе и во потврдата која ќе 
му се издаде веднаш на лицето од кое се одземени 
предметите. 

Член 203 
Ако при претресување на стан или лице се 

најдат предмети што немаат врска со кривичното 
дело поради кое е наредено претресувањето, но 
кои укажуваат на flpvro кривично дело за кое се 
гони по службена должност, тие ќе се опишат во 
записникот и привремено ќе се одземат, а за одзема-
њето веднаш ќе се издаде потврда За ова веднаш 
ќе се извести јавниот обвинител заради поведу-
вање кривична постапка. Овие предмети веднаш ќе 
се вратат ако јавниот обвинител најде дека нема 
основ за поведувале кривична постапка, а не постои 
некој друг законски основ по кој би требало овие 
предмети да се одземат. 

Член 204 
Овластениот орган на внатрешните работи и 

припадниците Ца Народната милиција можат и без 
наредба да влезат во туѓ стан и други простории 
и по потреба да извршат претресување, ако држа-
телот на станот го сака тоа, ако некој вика за по-
мош, ако е потребно да се фати сторител на *ри-
вично дело што е најден на делото, ако во станот 
или друга просторија се наоѓа лице кое по наредба 
од надлежен државен орган треба да се притвори 
или присилно да се доведе или кое се засолнило 
тј |са поради гонење, или ако е очигледно дека 
инаку не би можеле да се обезбедат докази. 

Во случајот од претходниот став нема да се 
составува записник туку на држателот на станот 
веднаш ќе му се издаде потврда во која ќе се на-
значи причината за влегување во станот односно во 
други простории, но ако е извршено и претресу-
вање ќе се постапи спбред одредбата на членот 202 
ст. 3 и 7 од овој законик. 

Кога припадниците на Народната милиција ќе 
постапат според ставот 1 од овој член, должни се за 
тоа веднаш да поднесат извештај до извидниот од-
носно истражниот орган, а ако не се води уште 
постапка тогаш до, советот за внатрешни работи 
на народниот одбор на околијата односно градот. 

2. Привремено одземање на предмети 
Член 205 

Предметите што според кривичниот закон треба 
да се одземат или кои можат да послужат како 
доказ во кривичната постапка привремено ќе се 
одземат и ќе му се предадат на чување на судот 
или на овластениот орган на внатрешните работи, 
или ќе се обезбеди нивно чување на друг начин. 

Тој што држи вакви предмети е должен да ги 
предаде по барање од судот и овластениот орган на 
внатрешните работи. 

За одземените предмети ќе се издаде потврда 
при нивното одземање. 

Член 206 
Државните органи и установи освен стопан-

ските установи, можат да ускратат покажување 
или издавање на своите описи и други исправи 
ако сметаат дека објавувањето на нивната содр-
жина би било штетно за општите интереси. Ако е 

ускратено покажување или издавање на списи и 
други исправи, конечна одлука донесува совет на 
окружниот суд. 

Стопанските организации можат да бараат да 
не се објават податоците што се однесуваат до нив-
ното работење. 

Член 207 
Ако се врши привремено одземање на списи 

кои можат да послужат како доказ ќе се изврши 
нивни попис. Ако тоа не е можно, списите ќе се ста-
ват во обвивка и ќе се запечатат. Сопственикот на 
списите може да стави на обвивката и свој печат. 

Лицето од кое се одземени списите ќе се по-
вика да присуствува при отворањето на обвивката: 
Ако тоа не ќе се од зове на поканата или е отсутно 
обвивката ќе се отвори, списите ќе се прегледаат "и 
попишат во негово отсуство. 

При прегледувањето на списите мора да се во-
ди сметка за нивната содржина да не узнаат нео-
властени лица. * - , 

Член 208 
Истражниот судија односно судијата на око-

лиски суд може да нареди поштенските, телеграф- ^ 
ските и други сообраќајни установи да ги задржат 
и. со потврда на приемот, нему да му ги предадат 
писмата, телеграмите и другите пратки што му се 
упатени на обвинетиот или што ги испраќа тој, ако 
постојат околности поради кои основано може да се 
очекува дека овие пратки ќе послужат како доказ 
во постапката. 

Овластените органи на внатрешните работи и 
јавниот обвинител можат да наредат само да се 
задржат пратки, но установите споменати во прет-
ходниот став се должни да го запрат задржувањето 
ако во срок од три дена по приемот на наредбата 
не примат одлука од истражниот судија или од 
судијата на околискиот суд. 

Издадените пратки ги отвора истражниот су-
дија односно судијата на околиски суд во прису-
ство на двајца сведоци. При отворањето ќе се вни-
мава да не се повредат печатите, а обвивките и 
адресите ќе се сочуваат. За отворањето ќе се со-
стави записник. 

Ако интересите на постапката дозволуваат, со-
држината на пратката може да му се соопшти на 
обвинетиот односно на лице до кое е упатено, а 
може пратката и да му се предаде. Ако е обвене-
тиот отсутен, пратката ќе се соопшти или предаде 
на некој од неговите роднини, а ако ги нема овие, 
ќе му се врати на испраќачот ако тоа не им се про-
тиви на интересите на постапката. 

Член 209 
Предметите што во текот на кривичната по-

стапка се привремено одземени ќе му се вратат на 
сопственикот односно на држателот ако се запре по-
стапката, а не постојат причини за нивното одзе-
мање (член 468). 

3. Постапување со сомнителни предмети 
Член 210 

Ако се најде ка ј обвинетиот туѓ предмет, а ме 
се знае чиј е, органот што ја води постапката ќе 
го опише тој предмет и описот ќе го објави на та-
блата на народниот одбор на општината (градот) 
на чие подрачје живее обвинетиот и на чие под-
рачје е сторено кривичното дело. Во огласот ќе се 
повика сопственикот да се јави во срок од една 
година од денот на^ објавувањето на огласот, зашто 
инаку предметот ќе се продаде. Парите добиени 
со продажбата се внесуваат во буџетот. 

Ако се во прашање предмети од поголема вред-
ност, објавувањето може да се изврши и преку 
дневните весници. 

Ако е предметот подложен на расипување или 
неговото чување е сврзано со значителни трошо-
ци, тој ќе се продаде според одредбите што важат 
за извршната постапка, а парите ќе се предадат на 
чување во паричен завод. 
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Според одредбата од претходниот став ќе се 
постапи и кога предметот му припаѓа на избеган 
или непознат сторител на кривично дело. 

Член 211 
Ако во срок од една година не се јави никој 

за предметот или за парите добиени од продажбата 
на предметот, ќе се донесе решение предметот да 
станува општествен имот односно парите да се 
внесат во буџетот. 

Сопственикот на предметот има право преку 
спор да бара враќање на'предметот или на парите 
добиени од продажбата на предметот. Застарува-
њето на ова право почнува да тече од денот на 
објавувањето на огласот. 

4. Испитување на обвинет 

Член 212 
Кога се испитува обвинетиот првпат, ќе се пра-

ша за фами ли јар ното и роденото име, прекарот ако 
го има, фами лиј арното и роденото име на родите-
лите, моминското фамилијарно име на мајката, ка-
де е роден, каде живее, ден, месец и година на ра-
ѓањето, од која народност е и чиј државјанин е, со 
што се занимава, какви му се фамилијарните при-
лики, дали е писмен, какви училишта завршил, 
дали; каде и кога служел војска, дали се води во 
воената евиденција и при кој воен отсек, дали е 
одликуван, каква му е имотната состојба., дали, кога 
и зошто е осудуван и дали и кога ја издржал изре-
чената казна, дали против него се води постапка 
за некое друго кривично дело, а ако е малолетен 
кој му е законски застапник. 

Потоа на обвинетиот ќе му се соопшти зошто се 
обвинува и ќе се праша што има да наведе во сво-
ја одбрана. Обвинетиот не е должен да ја изнесе 
својата одбрана ниту да одговара на поставените 
прашања. Ако обвинетиот не сака никако да одго-
вара или не сака да одговара на поставените пра-
шања, ќе му се обрне внимание дека со тоа може 
да го отежне прибирањето на доказите за својата 
одбрана. 

Обвинетиот се испитува усно. При испитува-
њето на обвинетиот може да му се позволи да се 
користи со своите забелешки. 

При испитувањето треба на обвинетиот да му 
се овозможи во непречено излагање да се изјасни 
за сите околности што го товарат- и да ги изнесе 
сите факти што му служат за одбрана. 

Коѓа обвинетиот својот исказ ќе го заврши, ќе 
му се постават прашања доколку е потребно да се 
пополнат празнините или отстранат противречно-
стите и нејасностите во неговото излагање. 

Испитувањето треба да се врши така што во 
полна мерка да се почитува личноста на обвине-
тиот. 

Спрема обвинетиот не смеат да се употребат 
сила, закана, измама и слични средства за да се 
дојде до неговата изјава или признание. 

Член 213 
На обвинетиот треба да му се поставаат праша-

њата јасно, разбирливо и одредено, така што да 
може наполно да ги разбере. Бо испитувањето не 
смее да се трга од претпоставка дека обвинетиот 
признал нешто што не признал, ниту смеат да се 
доставаат прашања во кои е веќе содржано како 
треба на нив да одговори. 

Ако подоцнежните искази на обвинетиот се 
разликуваат од поранешните, а особено ако обви-
нетиот го отповика своето признание, ќе се повика 
да ги изнесе причините зошто дал различни/искази 
односно зошто го отповикал признанието. 

Член 214 
Обвинетиот може да биде соочен со сведок или 

со друг обвинет, ако нивните искази не се опаѓаат 
во поглед на важните факти. 

Соочените ќе се испитаат одделно за секоја 
околност за која нивните покази меѓусебно не се 
слагаат и нивниот одговор ќе се внесе во записник. 

Член 215 
Предметите што се во врска со кривичното дело 

или што служат како доказ ќе му се покажат на 
обвинетиот заради препознавање, откога претход-
но ѓе ги опише. Ако овие предмети не можат да се 
донесат, обвинетиот може да се одведе на местото 
каде се наоѓаат тие. 

Член 216 
Исказот на обвинетиот се внесува во записник 

во форма на раскажување, а поставените прашања 
и одговорите на нив ќе се внесат во записник само 
кога е тоа потребно. 

На обвинетиот може да му се подвели да го 
кажува сам својот исказ во записник. 

Член 217 
И покрај признанието на обвинетиот органот 

што ја води постапката е должен да прибира и 
други докази. Ако е признанието јасно и наполно 
и ако е поткрепено и со други докази, ќе се пре-
зема натамошно прибирање на докази само по 
предлог од тужителот. 

Член 218 
Ако обвинетиот не го знае јазикот на кој се 

води постапката, неговото испитување ќе се врши 
преку толкувач. 

Ако е обвинетиот глув ќе му се поставаат пра-
шања писмено, а ако е нем ќе се повика писмено 
да одговара. Ако испитувањето не може да се из-
врши на овој начин, ќе се повика како толкувач 
лице што може да се разбере со обвинетиот. 

Ако толкувачот не е порано заколнат, ќе по-
ложи заклетва оти верно ќе ги пренесе прашањата 
што му се упатуваат на обвинетиот и изјавите што 
ќе ги дава тој. 

5. Сослушување па сведоци 
Член 219 

Како сведоци се повикуваат лица за кои е ве-
ројатно дека ќе можа? да дадат известувања за 
кривичното дело и за сторителот "и за други важни 
околности. 

Оштетениот, оштетениот како тужител и при-
ватниот тужител можат да ее сослушаат како све-
доци. 

Секое лице што се повикува како сведок е дол-
жно да се одзове на поканата, а ако со овој зако-
ник не е определено поинаку должно е и да све-
дочи. 

Член 220 
Не може да се сослуша како сведок: 
1) лице кое со својот исказ би ја повредило дол-

жноста на чување службена или воена тајна, до-
дека надлежниот орган не го ослободи од таа дол-
жност; 

2) бранител на обвинетиот за она што му го 
доверил обвинетиот како на свој бранител. 

Ако се овие лица сослушани, на нивните иска-
зи судот не може да ја засновува својата одлука. 

Член 121 
Ослободени се од должноста да сведочат: 
1) брачниот другар на обвинетиот; 
2) роднините на обвинетиот по крв во права 

линија, роднините во странична линија до третиот 
степен заклучно, како и роднините по тазбина до 
вториот степен заклучно; 

3) посвоеник и посвоител на обвинетиот; 
4) верски исповедник за она што му го испо-

ведаш обвинетиот. 
Органот што ја води кривичната постапка е 

должен на лицата споменати во претходниот став, 
пред нивното сослушување или штом ќе узнае за 
нивниот однос спрема обвинетиот, да им обрне вни-
мание дека не мораат да сведочат. Обрнување™ на 
вниманието и одговорот се внесуваат во записникот. 

Ако на сведокот не му било обрнато внимание 
де.:а не мора да сведочи или ако не се откажал 
изрично од тоа право, или ако обрнување™ на вни-
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ман нето и откажувањето не е забележено во за-
писник, врз неговиот исказ не може да се засно-
вува судската одлука. 

Лицето што има основ да го ускрати сведоче-
њето спрема еден од обвинетите е ослободено од 
должноста да сведочи и опрема другите обвинети, 
ако неговиот исказ според природата на нештата 
не може да се ограничи само на другите обвинети. 

Член 222 
Сведокот не е должен да одговара на одделни 

прашања ако е веројатно дека со тоа би се изло-
жил себеси или својата блиска роднина (член 221 
став 1 тон. 1 до 3) на тешка срамота, значителна 
материјална штета или кривично гонење. 

Член 223 
Повикување на сведоци се врши со доставу-

вање писмена покана во која ќе се наведе фами-
лии арното и роденото име и занимањето на пови-
каниот, времето и местото на доаѓањето, кривич-
ниот предмет по кој се повикува, назначувањето 
дека се повикува како сведок и предупредува-
ње за последиците од неоправданиот изостанок 
(член 230). 

Сведоците што поради старост, болест или те-
шки телесни мани не можат да се одзоват на ч по-
каната можат да се сослушаат во својот стан.-

Член 224 
Сведоците се сослушуваат одделно и без при-

суство на другите сведоци. Сведокот е должен да 
ги дава одговорите усно. 

Сведокот претходно ќе се опомене дека е дол-
жен да говори вистина и дека не смее ништо да 
премолчи, а потоа ќе му се обрне внимание на по-
следиците од давање на лажен исказ. 

Потоа сведокот ќе се праша за фамилијарно^ 
и роденото име, името на таткото, занимањето, пре-
стојувалиштето, местото на раѓањето, годините на 
возраста и за неговиот однос со обвинетиот и оште-
тениот. 

Член 225 
По општите прашања сведокот ќе се повика да 

изнесе се' што му е познато за предметот, а потоа 
ќе му се доставаат прашања заради проверување, 
дополнување и разјаснување. Не е дозволено да се 
доставаат такви прашања во кои е веќе содржано 
како би требало да се одговори. 

Сведокот секогаш ќе се праша од каде знае за 
она што сведочи. 

Сведоците можат да се соочат ако нивните 
искази не се слагаат во поглед на важните факти. 
Соочените за секоја околност, поради која не се 
спаѓаат меѓусебно, ќе се сослушаат одделно и нив-
ниот одговор ќе се внесе во записник. Истовремено 
можат да се соочат само двајца сведоци. 

Оштетениот што се сослушува како сведок ќе 
се праша дали сака да го остварува имотноправ-
ното барање во кривичната постапка. 

Член 226 
Ако е потребно да се утврди дали сведокот го 

познава лицето или предметите, ќе се бара од него 
прво да ги опише и да ги наведе белезите по кои 
се разликуваат, па дури после ќе му се покажат 
заради познавање, и тоа заедно со други лица што 
не ги познава, односно ако е тоа можно заедно со 
предмети од ист вид. 4 

Член 227 
Ако сведокот не го знае јазикот на кој се води 

постапката, или е глув или нем, сослушувањето се 
врши на начинот определен во членот 218 од овој 
законик. • 

Член 228 
Од сведокот може да се бара да положи за-

клетва. Пред главниот претрес сведокот може да 
положи заклетва само пред суд, и тоа ако постои 
страв дека поради болест или од други причини 
не ќе може да дојде на главниот претрес. Причи-

ната поради која е извршена заклетва ќе ее наведе 
во записникот. Заклетвата се полага на начинот 
определен во членот 307 од овој законик. 

Член 229 
Не смеат да се заколнуваат лица: 
1) што не се полнолетни во моментот на сослу-

шувањето; 
2) за кои е докажано или за кои постои осно-

вано сомнение дека извршиле или учествувале во 
кривичното дело поради кое се сослушуваат. 

Член 230 
Ако сведокот што е уредно повикан не дојде, 

а не го оправда изостанокот, или без одобрение или 
оправдана причина ќе се оддалечи од местото каде 
треба да биде сослушан, може да се нареди при-
силно да се доведе и да ги поднесува трошоците за 
доведувањето, а може и да се казни парично до 
5.000 динари. Освен тоа на сведокот може да му 
се наложи да ги надомести трошоците предизви-
кани со неговиот изостанок. 

Ако дојде сведокот, па откога му е обрнато вни-
мание за последиците не сака без законска причина 
да сведочи, може да се казни парично до 5.000 ди-
нари, а ако и потоа одбие да сведочи може да се 
затвори. Затворот трае додека сведокот не пристане 
да сведочи, или додека неговото сослушување не 
стане непотребно, или додека кривичната постапка 
не ое заврши, но најдолго еден месец. 

За жалбата против решението со кое е изре-
чена парична казна или е нареден затвор одлучува 
секогаш совет на окружниот Суд (член 20 став 2). 
Жалбата против решението за затвор 'не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Воените лица и припадниците "на Народната 
милиција не можат да се затворат, но за нивното 
одбивање да сведочат ќе се извести нивната над-
лежна команда заради казнување. 

6. Увид и вештаци 

Член 231 
Увид се презема кога за утврдување или раз-

јаснување на некаков важен факт во постапката 
е потребен непосреден забележок. 

Увидот може да се изврши и со учествување 
на вештаци. 

Член 232 
Вештакот го определува со писмена наредба 

органот пред кој се води постапката. 
По правило ќе се повика еден вештак, а двајца 

или повеќе кога е вештачењето тешко и сложено. 
Вештачењето може да и се довери и на стру-

чна установа (болница, хемиска лабораторија, фа-
култет и ел.). 

Ако постојат посебни установи за определени 
видови вештачење (вештачење на лажни пари, ра-
кописи, дактил ©скопско вештачење и ел.), такви 
вештачења, а особено посложени, ќе им се доверу-
ваат во прв ред на овие установи. 

Ако за некој вид вештачење постојат при су-
дот постојано определени вештаци, други вештаци 
можат да се определат само ако постои опасност 
поради одлагање, или ако постојаните вештаци се 
спречени, или кога го бараат тоа особени окол-
ности. 

Член 233 
Лицето што се повикува како вештак е должно 

да се одзове на поканата и да даде свој наод и 
мислење. 

Ако не дојде вештак што е уредно повикан, а 
не го оправда изостанокот, или ако одбие да ве-
штачи, може да му се наложи да ги надомести 
предизвиканите трошоци, а може и да се казни па-
рично до 5.000 динари. 

За жалбата против решението со кое е изре-
чена парична казна одлучува секогаш совет на 
окружниот суд (член 20 став 2). 
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Член 234 
За вештак не може да се земе лице кое не 

може да биде сослушано како сведок (член 220) 
или лице што е ослободено од должноста да све-
дочи (член 221), како ни лице спрема кое е сторено 
кривичното дело, а ако е земено, врз неговиот наод 
и мислење не може да се засновува судската од-
лука. 

За вештак може да се земе лице што било со-
слушано како сведок. 

На странките и нивните полномошници ќе им 
се соопштат имињата на вештаците по правило 
пред да се преземе вештачењето. 

Жалбата на решението со кое се одбива бара-
њето за изземање rfa вештакот го одлага извршу-
вањето на вештачењето, доколку не постои опа-
сност поради одлагање. 

Член 235 
Пред да почне вештачењето ќе се повика ве-

штакот предметот на вештачењето да го разгледа 
внимателно, точно да наведе се' што ќе забележи и 
најде и своето мислење да го изнесе непристрасно 
и во согласност со правилата на науката или ве-
штината. На вештакот одделно ќе му се обрне вни-
мание за последиците од давање на лажен исказ. 

Од вештакот може да се бара пред вештачењето 
да положи заклетва. Пред главниот претрес ве-
штакот може да положи заклетва само пред суд, и 
тоа ако постои страв дека ќе биде спречен да дојде 
на главниот претрес. Причината поради ноја е из-
вршена заклетва ќе се наведе во записникот. По-
стојано поставениот заколнат вештак ќе се опомене 
само пред вештачењето на положената заклетва. 
Заклетвата се полага на начинот определен во чле-
нот 308 од овој законик. 

Органот пред кој се води постапката раководи 
со вештачењето, му ги покажува на вештакот пред-
метите што ќе ги разгледа, му постава прашања 
и по потреба бара објасненија во поглед на даде-
ниот наод и мислење. По негова дозвола на вешта-
кот можат и странките да му поставуваат прашања. 

На вештакот можат да му се даваат разјасне-
ш е а може да му се позвали и да ги разгледа 
списите. По барање од вештакот можат да се изве-
дуваат и нови докази за да се утврдат околностите 
што се важни за создавање на мислењето на ве-
штакот. 

Член 236 
Вештакот ги прегледува предметите на вешта-

чењето во присуство на органот што ја води по-
стапката и записничарот, освен ако за вештаче-
њето се потребни долготрајни испитувања или ако 
испитувањата се вршат во установи (член 232) или 
ако го бараат тоа обѕирите на моралот. 

Член 237' 
Наодот и мислењето од вештакот се внесува 

по правило веднаш во записник. По исклучок на 
вештакот може да му се одобри да поднесе писме-
но мислење дополнително во срокот што ќе му го 
определи органот пред кој ое води постапката. 

Член 238 
Ако податоците на вештаците за нивниот наод 

битно се разминуваат или ако нивниот наод е не-
јасен, непотполн или е во противречност сам со 
себеси или со извидените околности, а тие недо-
статоци не можат да се отстранат со повторно со-
слушување на вештаците, вештачењето ќе се обно-
ви со исти или со други вештаци. 

Член 239 
Ако во мислењето на вештаците има против-

речности или недостатоци или се јави основано 
сомнение за точноста на даденото мислење, а тие 
недостатоци или сомнение не можат да се отстранат 
со повторно сослушување на вештаците, ќе се по-
бара мислење од други вештаци.. 

Член 240 
Преглед и обдукција на труп ќе се преземе се-

когаш коѓа во некој смртен случај постои сомнение 
или е очигледно дека смртта е предизвикана со 
кривично дело или е во врска со извршувањето на 
кривичното дело. Ако е трупот веќе закопан ќе се 
определи ексхумација со цел да се прегледа и из-
врши обдукција. 

При обдукцијата на трупот ќе се преземат по-
требни мерки да се установи идентитетот на трупот, 
и за таа цел посебно ќе се опишат податоците за 
надворешните и внатрешните телесни особини на 
трупот. 

Член 241 
Преглед и обдукција на трупот врши еден, а по 

потреба и двајца лекари, кои треба по можност да 
бидат од судско-медицинската струка. 

За вештак по правило не може да се земе ле-
кар што го лекувал умрениот. Овој сепак ќе се 
повика да присуствува при прегледот и обдукци-
јата на трупот, нога е тоа потребно заради давање 
разјаснеше а за текот и околностите на болеста, 
ако со одлагањето не е сврзана опасност. 

Член 242 
Во своето мислење вештаците особено ќе наве-

дат ноја е непосредна причина за смртта, што ја 
предизвикало таа причина и кога настапила смртта. 

Ако е на трупот најдена некаква повреда тре-
ба да се утврди дали повредата ја нанесол некој 
друг, и ако е, тогаш со што, на кој начин, колку 
време пред да настапи смртта и дали смртта била 
предизвикана од неа. Ако се најдени на трупот 
повеќе повреди треба да се утврди дали секоја по-
вреда е извршена со исто средство и која повреда 
предизвикала смрт, а ако се смртоносни повеќе 
повреди, која од нив или кои со своето заедничко 
дејствување биле причина за смртта. 

Во овој случај треба особено да се утврди дали 
е смртта предизвикана со самиот вид и општата 
природа на повредата или поради личното својство 
или особената состојба на организмот од повреде-
ниот или поради случајни околности или околно-
сти под кои е извршена повредата. 

Покрај тоа ќе се утврди дали навремено ука-
жана помош би можела да ја отстрани смртта. 

Член 243 
При прегледот и обдукцијата на зачеток треба 

посебно да се утврди неговата старост, способноста 
за вонматеричен живот и причината на изумира-
њето. 

Шри прегледот и обдукцијата на труп од ново-
роденче ќе се утврди посебно дали е родено живо 
или мртво, дали било спокхубно за живот, колку 
време живеело, како и времето и причината на 
смртта. 

Член 244 
Ако постои сомнение за труење ќе се упатат 

сомнителните материи што се најдени во трупот 
или на друго место на вештачење до установата 
што врши токсиколошки испитувања. 

При прегледот на сомнителните материи вешта-
кот посебно ќе го утврди видот, количината и деј-
ството на најдениот отров, а ако е во прашање 
преглед на материи земени од трупот по можност 
и количината на употребениот отров. 

Член 245 
Ка ј телесни повреди ќе се повикаат, по потреба, 

еден или двајца вештаци да извршат преглед на 
повредениот. 

Откога ќе ја опишат точно повредата вешта-
ците ќе дадат свое мислење особено за тоа кои 
од најдените повреди сами по себеси или по своето 
заедничко дејствување треба да се сметаат според 
својата природа или поради посебни околности на 
случајот како лесни односно тешки, какво дејство 
обично произведуваат тие повреди, а какво прои-
звеле во конкретниот случај, како и со што и на 
кој начин е извршена повредата. 
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Член 246 
Ако се јави сомнение дека обвинетиот болува 

од душевна болест која ја исклучува или намалува 
неговата пресметливост, ќе се нареди да го прегле-
даат еден или двајца лекари психијатри. 

Ако опрема мислењето од вештаците е потреб-
но подолго посматрање, обвинетиот ќе се испрати 
на посматрање во некоја здравствена установа за 
душевно болни лица. Решение за тоа донесува 
истражниот судија или судија на околиски суд. 
Посматрањето може да се продолжи преку два 
месеца само по образложен предлог од управникот 
на здравствената установа по претходно прибавено 
мислење од вештаци, но не може во никој случај 
да трае подолго од срокот за истражен затвор. 

Ако вештаците установат дека душевната со-
стојба на обвинетиот е растроена, ќе ја определат 
природата, видот, степенот и трајноста на болеста 
и ќе дадат свое мислење. за тоа какво влијание 
имала таква душевна состојба и какво уште има 
на сфаќањето и постапките на обвинетиот, како и 
тоа дали и во која мерка постоело пореметување на 
душевната состојба во време на извршувањето на 
кривичното дело. 

Член 247 
Телесниот преглед на обвинетиот ќе се преземе 

и без негова согласност ако е потребно да се утвр-
дат фактите важни за кривичната постапка. Теле-
сниот преглед на други лица може да се преземе 
без нивна согласност само тогаш ако мора да се 
утврди дали на нивното тело се наоѓа определена 
трага или последица од кривичното дело. 

Земање крв и други лекарски дејствија што 
според правилата на медицинската наука се презе-
маат заради анализа и утврдување други важни 
факти за кривичната постапка, можат да се презе-
мат и без согласност на лицето што се прегледува, 
ако поради тоа не би настапила некаква штета по 
неговото здравје. 

Не е позволено спрема обвинетиот или сведо-
кот да се применат медицински интервенции или 
да им се даваат такви средства со кои би се вли-
јаело врз нивната волја при давањето на исказот. 

Член 248 
Кога е потребно да се преземе вештачење на 

деловни книги, органот пред кој се води постапката 
е должен да им означи на вештаците во која насока 
и во кој обем треба да го вршат вештачењето и кои 
факти и околности треба да се утврдат. 

Ако за преземање вештачење на деловни книги 
на стопанска или општествена организација или 
самостојна установа е нужно да се среди претходно 
нивното книговодство, трошоците во врска со сре-
дувањето на книговодството паѓаат на товар на 
установата односно организацијата. 

Решението за средување на книговодството го 
донесува органот што ја води постапката, врз основа 
на образложен писмен извештај од вештаците на 
кои им е наложено вештачење на деловните книги. 
Во решението ќе се назначи и износот што стопан-
ска или општествена организација или самостојна 
установа е должна да му го положи на судот како 
аванс за трошоците во врска со средувањето на неј-
зиното книговодство. Против ова решение не е по-
з вол ена жалба. 

По извршеното средување на книговодството 
органот што ја води кривичната постапка донесува, 
врз основа на извештајот од вештаците, решение 
со кое ја утврдува височината на трошоците на-
станати поради средувањето на книговодството и 
определува овој износ да паѓа на товар на стопан-
ската или општествената организација или само-
стојната установа. Организацијата односно устано-
вата може да се жали во поглед на основаноста на 
одлуката за надоместок на трошоците и височината 
на трошоците. За жалбата решава совет на окру-
жниот суд (член 20 став 2). 

Наплатата на овие трошоци, доколку нивниот 
износ не бил авансиран, се врши во корист на ор-

ганот што однапред ги исплатил трошоците и на-
градата на вештаците. 

Г л а в а XIX 

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ И ПРИГОВОР ПРОТИВ 
ОБВИНИТЕЛНИОТ АКТ 

Член 249 
Кога е завршен извидот односно истрагата, 

постапката може да се продолжи само врз основа 
на обвинителен акт од јавниот обвинител или од 
оштетениот како тужител. 

Одредбите за обвинителниот акт и за приго-
ворот против обвинителниот акт ќе се применуваат 
согласно и на приватната тужба кога се подава 
оваа пред окружен суд. 

Член 250 
Обвинителниот акт содржи: 
1) фамилијарно и родено име на обвинетиот со 

лични податоци (член 212) и со податоци за тоа 
дали и од кота се наоѓа во притвор или истражен 
затвор или се наоѓа на слобода, а ако е пуштен на 
слобода пред да се подаде обвинителниот акт то-
гаш колку поминал во притвор или истражен за-
твор; 

2) опис на делото од кое произлегуваат закон-
ски одбележоци на кривичното дело, време и ме-
сто на извршувањето на кривичното дело, предмет 
на кој е и средство со кое е извршено кривичното 
дело, како и други околности потребни да се опре-
дели што поточно кривичното дело; 

3) законски назив на кривичното дело заедно 
со наведувањето на одредбите од кривичниот закон 
што треба да се применат по предлог од тужителот; 

4) означување на судот пред кој ќе се одржи 
главниот претрес; 

5) предлог за доказите што треба да се изведат 
на главниот претрес, со назначување на имињата 
на сведоците и вештаците, списите што треба да се 
прочитаат и предметите што служат за доказ; 

6) образложение во кое ќе се опише според ре-
зултатот на извидот или истрагата состојбата на 
работата, ќе се наведат доказите со кои се утвр-
дуваат решавачките факти, ќе се изнесе одбраната 
на обвинетиот и становиштето на тужителот за на-
водите на одбраната. 

Ако обвинетиот се наоѓа на слобода или во 
притвор, во обвинителниот акт може да се пред-
ложи да се определи истражен затвор, а ако се 
наоѓа обвинетиот во притвор или истражен затвор 
може да се даде предлог да се пушти на слобода. 

Со еден обвинителен- акт можат да се опфатат 
повеќе кривични дела или повеќе обвинети .само 
кога може според одредбите од членот 31 на овој 
законик да се спроведе единствена постапка и да 
се донесе една пресуда 

Член 251 
Обвинителниот акт се исплаќа до надлежниот 

окружен суд во онолку прим ето ои и колку што има 
обвинети и еден примерок за судот. 

Веднаш по приемот на обвинителниот акт прет-
седателот на советот пред кој ќе се одржи глав-
ниот претрес ќе испита дали обвинителниот акт е 
прописно составен (член 250), па ако најде дека 
не е /ќе му го врати на тужителот да ги исправи 
недостатоците во срок од три дена. Од оправдани 
причини, по барање од тужителот, советот може да 
го продолжи овој срок. Ако оштетениот како ту-
жител или приватниот тужител го пропушти спо-
менатиот срок. ќе се смета дека се откажал од го-
нењето, па ќе се запре постапката. 

Член 252 
Кога обвинителниот акт го подава оштетениот 

како тужител, а по неговиот предлог не е воден из-
вид односно истрага, обвинителниот акт ќе му се 
предаде на истражниот судија. Ако истражниот су-
дија смета дека нема место за гонење, ќе побара 
одлука од советот на окружниот суд. 
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Истражниот судија ќе побара одлука од сове-
тот на окружниот суд и кота ќе прими приватна ту-
жба за кривично дело од надлежноста на окружни-
от суд за кое не е воден извид. ако смета дека по-
стојат околности од членот 258 точ. 1 до 3 на овој 
законик. 

Против решението на советот оштетениот како 
тужител односно приватниот тужител има право на 
жалба. 

Ако истражниот судија или советот се согласи 
со обвинителниот акт или со приватната тужба, 
таа ќе му се предаде на претседателот на советот 
пред кој треба да се одржи главниот претрес. 

Член 253 
Кога во обвинителниот акт е ставен предлог 

против обвинетиот да се определи истражен затвор 
или да се пушти на слобода, за тоа решава вед-
наш, а најдоцна во срок од 48 часа, совет на окру-
жниот суд (член 20 став 2). 

Член 254 
Обвинителниот акт му се доставува на обви-

нетиот што е во слобода без одлагање, а ако се 
наоѓа во притвор или истражен затвор во срок од 
24 часа по приемот. 

Ако е определен истражен затвор против обви-
нет со решение од совет на окружниот суд (член 
253), обвинителниот акт му се предава на обвине-
тиот при неговото затворање заедно со решението 
со кое се определува истражен затвор. 

АККЈ обвинетиот што е лишен од слобода не се 
наоѓа во судското одделение на затворот во седи-
штето на окружниот суд при кој ќе се одржи глав-
ниот претрес, претседателот на советот ќе нареди 
обвинетиот да се спроведе веднаш во тоа одделе-
ние на затворот, каде што ќе му се предаде обви-
нителниот акт. 

Член 255 
Обвинетиот има право да поднесе приговор 

против обвинителниот акт во срок од три дена од 
доставувањето. При врачувањето на обвинителниот 
акт судот ќе го упати обвинетиот за ова негово 
право. 

Приговор против обвинителниот акт може да 
поднесе и бранителот без особено овластување од 
обвинетиот, но не и против негова волја. 

Приговорот се поднесува писмено до надлеж-
ниот окружен суд или на записник при тој суд 
или најблискиот околиски суд. 

Член 256 
Ненавремен приговор и приговор изјавен од 

неовластено лице ќе отфрли со решение претсе-
дателот на советот пред кој треба да се одржи 
главниот претрес. За жалбата против ова решение 
одлучува советот на окружниот суд (член 20 став 2). 

Ако претседателот на советот според одредбата 
од претходниот став не го отфрли приговорот,' ќе го 
достави со списите до советот што решава за при-
говорот во седница. Ако е во прашање кривично 
дело за кое се гони по службена должност, за при-
говорот се решава по сослушување на јавниот 
обвинител. 

Член 257 
Ако советот на окружниот суд не го отфрли 

приговорот како ненавремен или како недозволен, 
ќе се пристапи кон испитување на обвинителниот 
акт. 

Ако советот на окружниот суд по повод при-
говорот најде дека постојат погрешки или недо-
статоци во обвинителниот акт (член 250), или во 
самата постапка, или дека е потребно да се раз-
јасни подобро состојбата на работата за да се испи-
та основаноста на обвинителниот акт, обвинител-
ниот акт ќе го врати да се отстранат забележените 
недостатоци односно да се дополни извидот или 
истрагата. Тужителот е должен да го поднесе во 
срок од три дена од денот кога му е соопштена 
одлуката на советот исправениот обвинителен акт 

или да стави предлог за дополнување на извидот 
или за дополнување односно отворање на истра-
гата. Од оправдани причини советот може да го 
продолжи овој срок по барање од тужителот. Ако 
оштетениот како тужител или приватниот тужи-
тел го пропуштат споменатиот срок, ќе се смета 
дека се откажале од гонењето, и постапката ќе се 
запре. 

Ако советот најде дека за кривичното дело 
што е предмет на обвинението е надлежен некој 
друг суд, ќе го огласи за ненадлежен судот до кој 
е поднесен обвинителниот акт и предметот ќе го 
упати до надлежниот суд. 

Член 258 
Решавајќи за приговорот против обвинителниот 

акт советот на окружниот суд ќе одлучи дека нема 
место за обвинение и дека се запира кривичната 
постапка, ако установи: 

1) дека делото што е предмет на .обвинението 
не е кривично дело; 

2) дека постојат околности што ја исклучуваат 
кривичната одговорност, а не доаѓа предвид при-
мена на мерките за безбедност; 

3) дека нема барање од овластениот тужител 
или предлог односно одобрение од овластеното 
лице, доколку е тоа потребно според закон, или дека 
постојат околности што го исклучуваат гонењето; 

4) дека нема доволно докази дека обвинетиот 
е основано сомнителен за делото што е предмет на 
.обвинението. 

Член 25« 
Ако не донесе ниедно од решенијата од чл. 

257 и 258 на овој законик, советот на окружниот 
суд ќе го одбие приговорот како неоснован. 

Во истото решение советот ќе одлучи и за пред-
лозите за спојување или разделување на предметот. 

Член 260 
Ако од повеќе обвинети само некои поднесле 

приговор против обвинителниот акт, а причините 
поради кои судот нашол дека нема место за обви-
нение им користат и на некои од обвинетите што 
не поднесле приговор, советот ќе постапи како да 
подвоеле приговор и тие. 

Член 261 
Сите одлуки од советот на окружниот суд до-

несени по повод приговорот против обвинителниот 
акт мораат да бедат образложени, во така што 
однапред да не се влијае врз решавањето на омио 
прашања што ќе бидат предмет на расправање нд 
главниот претрес. 

Член 262 
Против одлуката од советот на окружниот суд 

од членот 258 на овој законик тужителот може да 
изјави жалба. Против другите одлуки донесени од 
советот по повод приговорот против обвинителен 
акт не е позволена жалба. 

В. Главен претрес и пресуда 
Г л а в а XX 

ПОДГОТОВКИ ЗА ГЛАВНИОТ ПРЕТРЕС 

Член 263 
Кога обвинителниот акт ќе добие правна сила, 

било затоа што обвинетиот изрично се откажал од 
правото на приговор против обвинителниот акт или 
што истекол срокот за приговор, било затоа што е 
приговорот отфрлен ш т одбиен; претседателот на 
советот презема подготовки за одржување на глав-
ниот претрес. 

Член 264 
Главниот претрес се одржува во седиштето на 

судот и во судската зграда. 
Ако во одделни случаи просториите во суд-

ената зграда не се годни за одржување на претрес, 
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претседателот на судот може да определи да се 
одржи претрес во друга зграда. 

Главниот-претрес може да се одржи и во дру-
го место на подрачјето на надлежниот суд, ако го 
дозволи тоа претседателот на повисокиот суд по 
образложен предлог од претседателот на судбт. 

Член 265 
Претседателот на советот со наредба го опре-

делува денот, часот и местото на главниот претрес. 
На главниот претрес ќе се повика оптужениот 

и неговиот бранител, тужителот, оштетените и нив-
ните законски застапници и полномошници, како 
и толкувач. Исто така на главниот претрес ќе се 
повикаат сведоците и вештаците што ги предло-
жил тужителот во обвинителниот акт, а можат да 
се повикаат и сведоците и вештаците што ги пред-
ложил обвинетиот во приговорот против обвини-
телниот акт. 

Во Поглед на содржината на поканите за опту-
жениот и за сведоците ќе се применат одредбите 
та членот 174 и членот 223 од овој законик. 

Поканата мора да му се достави на оптуже-
ниот така што меѓу доставувањето на поканата 
и денот на претресот да остане достаточно време за 
подготвување на одбраната, а најмалку осум дена. 

Оштетениот што не се повикува како сведок 
судот ќе го извести во поканата дека претресот ќе 
се одржи и без него, а дека ќе се прочита неговата 
изјава за имотноправното барање. Исто така на 
оштетениот ќе му се обрне внимание дека во слу-
чај на негово недоаѓање ќе се смета дека не сака 
да го продолжи гонењето ако јавниот обвинител 
се откаже од обвинението. 

На оштетениот како тужител и на приватниот 
тужител ќе им се обрне внимание во поканата дека 
ке се смета оти се откажале од обвинението ако не 
дојдат на претресот, ниту испратат полномошници. 

На оптужениот, сведокот и на вештакот ќе им 
се обрне внимание во поканата на последиците од 
недоаѓање™ на главниот претрес (чл. 284 и 286). 

Член 266 
Странките и оштетените можат и по закажу-

вањето на главниот претрес да бараат на главниот 
претрес да се повикаат нови сведоци или вештаци 
или да се прибават други нови докази. Во своето 
образложено барање странките мораат да озна-
чат кои факти би требало да се докажат и со кои 
од предложените докази. 

Ако претседателот на советот го одбие предло-
гот за прибавување нови докази, тој предлог може 
да се повтори во текот на главниот претрес. 

Претседателот на советот може и без предлог 
од странките да нареди прибавување на нови до-
кази за главниот претрес. 

За одлуката со која се наредува прибавување 
нови докази ќе се известат странките пред да 
почне главниот претрес. 

Член 267 
Ако изгледа дека главниот претрес ќе трае по-

долго време претседателот на советот може да по-
бара од претседателот на судот да определи еден 
или двајца судии односно суди!и-поротници да при-
суствуваат на претресот за да ги заменат члено-
вите на советот во случај на нивна спреченост. 

Член 268 
Ако се узнае дека некои од сведоците или ве-

штаците што се повикани на главниот претрес, а 
не се уште' сослушани, не ќе можат да дојдат на 
претресот поради долготрајна болест или поради 
други пречки, сведокот односно вештакот може да 
се сослуша во местото каде што се наоѓа. 

Сведокот односно вештакот ќе го сослуша, а 
по потреба и ќе го заколне, претседателот на со-
ветот или судијата член на советот или неговото 
сослушување ќе сф изврши даску околискиот суд 
или истражниот судија на чио подрачје се наоѓа 
сведокот односно вештакот. 

За времето и местото на сослушувањето ќе се 
известат странките, ако е тоа можно со оглед на 
итноста на постапката. Странките можат да при-
суствуваат на ова сослушување и да му поставаат 
прашања на сведокот односно вештакот. 

Член 269 
Претседателот на советот може со наредба од 

важни причини да го одложи денот на претресот 
по предлог од странките или по службена дол-
жност. 

Член 270 
Ако тужителот се откаже од обвинителниот 

акт во текот на подготовките за главниот претрес, 
претседателот на советот ќе ја запре кривичната 
постапка со решение и ќе ги извести за тоа ли-
цата што се повикани на главниот претрес, а на 
оштетениот посебно ќе му обрне внимание за не-
говото право да може да го продолжи гонењето 
(чл. 60 и 62). 

Г л а в а XXI 

ГЛАВЕН ПРЕТРЕС 

1. Јавност на главниот претрес 

Член 271 
Главниот претрес е јавен. 
На главниот претрес можат да присуствуваат 

полнолетни лица. 
Лицата што присуствуваат на главниот пре-

трес не смеат да носат оружје или опасно орудие, 
освен чуварот на обвинетиот кој може да биде во-
оружен. 

Ако малолетно лице треба да присуствува на 
претресот како сведок или оштетен, ќе се отстрани 
од судницата штом не е веќе потребно неговото 
присуство. 

Член 272 
Од отворањето на заседанието па до завршето-

кот на главниот претрес советот може во секое 
време по службена должност или по предлог од 
странките, но секогаш по нивното сослушување, 
да ја исклучи јавноста од целиот главен претрес 
или од еден негов дел, ако го бараат тоа интере-
сите за чување тајна, интересите на јавниот ред 
или разлозите на моралот. 

Член 2*73 
Исклучувањето на јавноста не се однесува на 

странките, оштетениот, нивните застапници и бра-
нителот. 

Советот може да позволи на главниот претрес 
на кој е јавноста исклучена да присуствуваат од-
делни службени лица, научни и јавни работни-
ци, а по барање од оптужениот може тоа да им го 
позволи и на неговиот брачен другар и неговите 
блиски роднини. 

Претседателот на советот ќе им обрне внима-
ние на лицата што присуствуваат на претресот на 
кој е исклучена јавноста дека се должни да го 
чуваат како тајна се* она за што узнале на пре-
тресот и ќе им укаже на последиците од одава-
ње™ на тајната (член 285 од Кривичниот за-
коник). 

Член 274 
Одлука за исклучување на јавноста донесува 

советот со решение кое мора -да биде образложено 
и јавно објавено. 

Решението за исклучување на јавноста може 
да се напаѓа само во жалбата на пресудата. 

2. Раководење со главниот прегрее 

Член 275 
Претседателот, членовите на советот, записни-

чарот како и дополнителните суддеи и судиите-по-
ротници (член 267), мораат непрекинато да бидат на 
претресот. 

Претседателот на советот е должен да утврди 
дали е советот составен според одредбите од овој за-
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кони« и дали постојат причини поради кои мораат 
да се изземат членовите на советот и записничарот 
(член 38 точ. 1 до 5). 

Член 276 
Претседателот на советот раководи со претре-

сот, го испитува оптужениот, ги сослушува сведо-
ците и вештаците и им дава збор на членовите на 
советот, на странките, на оштетениот, на закон-
ските застапници, на полномошниците, бранителот 
1/1 на вештаците. 

Претседателот на советот е должен да се гри-
ж и за сестрано претресување на предметот, про-
најдување на вистината и отстранување на се' она 
што ја развлечува постапката а не служи за раз-
јаснување на предметот. 

Претседателот на советот одлучува за предло-
зите на странките доколку за нив не одлучува 
советот. 

За предлогот за кој не постои согласност од 
странките и за согласните предлози од странките 
што не ќе ги усвои претседателот одлучува советот. 
Советот исто така одлучува за приговорот против 
мерките од претседателот на советот што се одне-
суваат до раководењето со претресот. 

Решенијата од советот секогаш се објавуваат 
и со кусо образложение се внесуваат во записникот 
за главниот претрес. 

Член 277 
Главниот претрес тече по оној ред што е опре-

делен во овој законик, но советот може да опре-
дели да се отстапи од редовниот тек на расправа-
њето поради посебни околности, а особено поради 
бројот4 на оптужените, бројот на кривичните дела и 
обемот на доказниот материјал. 

. Член 278 
Претседателот на советот е должен да се гри-

жи за одржување на редот во судницата и досто-
инството на судот. Тој може веднаш по отворањето 
на заседанието да им обрне внимание на лицата 
што присуствуваат на главниот претрес да се вла-
деат пристојно и да не ја пречат работата на судот. 

Советот може да нареди да се отстранат од 
заседанието сите лица што како слушатели при-
суствуваат на главниот претрес, ако со мерките за 
одржување на редот предвидени во овој законик 
не би можело да се обезбеди непречено одржување 
на главниот претрес. 

Член 279 
Ако оптужениот, бранителот, оштетениот, за-

конскиот застапник, полномошникот, сведокот, ве-
штакот, толкувачот или друго лице што присуству-
ва на главниот претрес го нарушува редот или 
не се покорува на наредбите од претседателот на 
советот за одржување на редот, претседателот на 
советот ќе го опомене. Ако остане опомената без 
успех, советот може да нареди оптужениот да се 
отстрани од судницата, а другите лица може не 
само да ги отстрани туку и да ги казни со парична 
казна до 10.000 динари. 

По одлука од советот оптужениот може да би-
де отстранет од судницата за определено време, а 
ако е веќе испитан на главниот претрес, тогаш и за 
сето време додека трае доказната постапка. Пред 
да се заврши доказната постапка претседателот на 
советот ќе го повика оптужениот и ќе го извести 
за текот на претресот. Ако би продолжил оптуже-
ниот да го нарушува редот или да го навредува 
достоинството на судот, советот може повторно да го 
отстрани од заседанието. Во тој случај претресот ќе 
се доврши без присуство на оптужениот, а пресу-
дата ќе му ја соопшти претседателот или судија 
член на советот во присуство на записничарот. 

На бранител или полномошник кој и по ка-
зната ќе продолжи да го нарушува редот советот 
може да му ја ускрати натамошната одбрана од-
носно застапување на претресот, и во тој случај 
странката ќе се повика да земе друг бранител од-
носно полномошник. Ако не е можно тоа да се 

стори веднаш без штета по интересите по оптуже-
ниот или застапуваниот, или ако во случај на за-
должителна одбрана не може веднаш да се постави 
ДРУГ бранител, претресот ќе се прекине Или одложи, 
а бранителот односно полномошникот ќе се осуди 
да ги плати трошоците што станале поради преки-
нувањето односно одлагањето на претресот. 

Ако судот го отстрани од судницата оштете-
ниот како тужител или приватниот тужител или 
нивниот законски застапник, претресот ќе се про-
должи и во нивна отсутност, но судот ќе им обрне 
внимание дека можат да земат полномошник. 

Ако јавниот обвинител или лицето што го заме-
нува го нарушува редот, претседателот на советот 
ќе го извести за тоа надлежниот јавен обвинител, 
а може да го прекине претресот и да ^собара од 
надлежниот јавен обвинител да определи друго 
лице за застапување на обвинителниот акт. 

Кога судот ќе казни адвокат или адвокатски 
приправник што го нарушува редот, ќе ја извести 
за тоа адвокатската комора. 

Член 280 
Против решението за казната и должноста за 

плаќање на трошоците што станале поради преки-
нувањето односно одлагањето на главниот претрес 
е дозволена жалба, но советот може да го отповика 
решението за казната. 

Против други одлуки што се однесуваат до 
одржувањето на редот и управувањето со претре-
сот не е дозволена жалба. 

Член 281 
Ако оптужениот стори на главниот претрес 

кривично дело ќе се постапи според одредбата на 
членот 318 од овој законик. 

Ако некој друг во текот на главниот претрес 
стори во заседанието кривично дело, советот може 
да го прекине главниот претрес и по усно обви-
нение на тужителот, да суди за стореното кривич-
но дело веднаш, а може за тоа дело да суди по 
завршетокот на започнатиот претрес. 

Ако постојат основи на сомнение дека сведо-
кот или вештакот дал лажен исказ на главниот 
претрес, за тоа кривично дело не може4 веднаш да 
се суди. Во таков случај претседателот на советот 
може да нареди за исказот на сведокот односно на 
вештакот да се состави посебен записник, кој ќе му 
го достави до јавниот обвинител. Овој записник ќе 
го потпишат сослушаниот сведок односно вештак. 

Ако не е можно веднаш да му се суди на сто-
рителот на кривичното дело за кое се гони по слу-
жбена должност, или ако е за судење надлежен 
повисок суд, ќе се извести за тоа надлежниот јавен 
обвинител заради натамошна постапка. 

3. Претпоставки за одржување на главниот претрес 

Член 282 
Претседателот на советот го отвора заседани-

ето и го објавува предметот на главниот претрео. 
Потоа утврдува дали дошле сите повикани лица, 
па ако не дошле, проверува дали им се предадени 
покани и дали го оправдале својот изостанок. 

Член 283 
Ако на главниот претрес што е закажан врз 

основа на обвинителен акт од јавниот обвинител 
не дојде јавниот обвинител или лице што го заме-
нува, претресот ќе се одложи: 

Ако на главниот претрес не дојде оштетениот 
како тужител или приватниот тужител, иако се 
уредно повикани, ниту нивниот полномошник, сове-
тот ќе ја запре постапката со решение. 

Член 284 
Ако е оптужениот уредно повикан, а не дојде 

на главниот претрес ниту го оправда својот изо-
станок, советот ќе нареди да се доведе присилно. 
Ако не би можело доведувањето да се изврши вед-
наш, советот ќе го одложи претресот и ќе нареди 
оптужениот да се доведе присилно на идниот пре-
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трес. Во овој случај советот може да нареди опту-
жениот да ги поднесува трошоците што станале со 
одлагањето на претресот како и трошоците за дове-
дување. 

На оптужениот може, по предлог од јавниот 
обвинител, да му се суди во отсуство само ако е 
во бегство или инаку не им е достижен на држав-
ните органи. 

Против решението од советот со кое се одбива 
предлогот да му се суди на оптужениот во отсуство 
јавниот обвинител има право на жалба. 

Член 285 
Ако на главниот претрес не дојде бранителот 

што е уредно повикан, или ако бранителот го напу-
шти претресот, а не постои можност веднаш да се 
земе односно постави друг бранител без штета за 
одбраната, претресот ќе се одложи. Во ваков слу-
чај советот ќе одлучи со решение трошоците што 
станале поради одлагањето да ги поднесува брани-
телот ако може тоа да и се припише на неговата 
вина. 

Член 286 
Ако некој од сведоците или вештаците нео-

правдано изостане и покрај уредна покана, советот 
може да нареди да се доведе присилно веднаш. 

Главниот претрес може да започне и без при-
суство на повикан сведок или вештак, и во тој 
случај советот ќе одлучи во текот на претресот дали 
поради отсуството на сведокот или вештакот треба 
претресот да се одложи. 

Советот може да казни сведок или вештак, 
што е уредно повикан а не го оправдал изостанокот, 
со парична казна до 10.000 динари и да го осуди 
да ги поднесува трошоците предзвИкани со неговиот 
изостанок, а може да нареди на новиот претрес да 
се доведе присилно. Советот може во оправдан слу-
чај да ја отповика одлуката за казната. 

4. Одлагање и прекинување на започнатиот главен 
претрес 

Член 287 
* Вон случаите предвидени посебно во овој за-
коник, главниот претрес ќе се одложи со решение 
од советот ако во текот на претресот ќе се измени 
состојбата на работата така што да е потребно од-
лагање заради подготвување на обвинението или од-
браната, или ако е потребно да се прибават нови 
докази, или ако се утврди во текот на претресот 
дека кај оптужениот по стореното кривично дело 
настапило привремено душевно оболение или при-
времено душевно растројство, или ако постојат 
други пречки главниот претрес да се спроведе со 
успех до крај. 

Во решението со кое се одлага претресот ќе се 
определи, кога е тоа можно, денот и часот кога ќе 
ое продолжи главниот претрес. Со истото решение 
советот може да определи да се приберат оние до-
кази што би можеле со време да се загубат. 

Против решението од претходниот став на овој 
член не е дозволена жалба. 

Член 288 
Главниот претрес што е одложен мора одново 

да почне ако се изменил составот на советот, но по 
сослушувањето на странките советот може да од-
лучи во ваков случај да не се сослушуваат сведо-
ците и вештаците повторно и да не се врши нов 
увид, туку да се прочитаат исказите од сведоците 
и вештаците дадени на поранешниот главен пре-
трес односно да се прочита записникот за увидот. 

Ако главниот претрес што бил одложен се 
одржува пред истиот совет, тој ќе се продолжи, 
а претседателот на советот накусо ќе го изнесе те-
кот на поранешниот претрес, но и во овој случај 
советот може да определи претресот да почне 
одново. 

Ако одлагањето траело подолго од еден месец, 
или ако се одржува претресот пред друг претсе-
дател на советот, претресот мора одново да почне 
и сите докази мораат да се изведат повторно. 

Член 289 
Вон случаите предвидени посебно во овој за-

коник, претседателот на советот може да го пре-
кине главниот претрес заради одмор, или заради 
истекот на работното време, или заради тоа да се 
приберат определени докази за кусо време. 

Прекинатиот претрес се продолжува секогаш 
пред истиот совет. 

Ако претресот не може да се продолжи пред 
истиот совет, или ако прекинот на претресот траел 
подолго од осум дена, ќе се постапи според одред-
бите на членот 288 од овој законик. 

Член 290 
Ако во текот на главниот претрес пред совет 

составен од еден судија и двајца судии -пор оти и ц и 
се покаже дека фактите врз кои се засновува обви-
нението укажуваат на кривично дело за чие судење 
е надлежен совет составен од двајца судии и тројца 
судии-поротници, ќе се дополни советот и претресот 
ќе започне одново. Ако немало истрага новиот со-
вет може да одлучи да се отвори истрага и пред-
метот да му се отстапи на истражниот судија. 

Против ова решение не е позволена жалба. 

5. Записник за главниот претрес 

Член 291 
За работата на главниот претрес мора да се 

води записник во кој мора да се внесе во битни 
црти целиот тек на претресот. 

Претседателот на советот може да нареди це-
лиот тек на главниот претрес или одделни негови 
делови да се бележат стенографски. Стенограф-
ските белешки ќе се преведат, ќе се прегледаат и 
приклучат кон записникот во срок од 48 часа. 

Претседателот на советот може, по предлог од , 
странката или по службена должност, да нареди 
да се запишат во записникот дословно изјавите што 
ги смета за особено важни. 

Ако е потребно, а особено ако се внесуваат во за-
писникот дословно изјавите од некое лице, претсе-
дателот на советот може да нареди односниот дел 
од записникот веднаш да се прочита, а ќе се про-
чита секогаш кога го бара тоа странката, браните-
лот или лицето чија изјава се внесува во запи-
сникот. 

Член 292 
Записникот мора да биде завршен со заклучу-

вањето на заседанието. Записникот го потпишуваат 
претседателот на советот и записничарот. 

Странките имаат право да го прегледаат завр-
шениот записник и неговите прилози, да стават 
забелешки во поглед на содржината и да бараат 
исправка на записникот. 

Исправки на погрешно запишани имиња, бро-
еви и други очигледни грешки во пишувањето може 
да нареди претседателот на советот по предлог од 
странките или од испитаното лице или по слу-
жбена должност. Друѓи исправки и дополненија на 
записникот може да нареди само советот. Предло-
зите од странките во поглед на записникот, како 
и извршените исправки и дополненија, мораат да 
се забележат во продолжението на завршениот 
записник, па претседателот на советот и записни-
чарот ќе го потпишат и продолжението на запи-
сникот. 

Член 293 
Во УБОДОТ на записникот мора да се назначи 

судот пред кој се одржува главниот претрес, ме-
стото и времето на заседанието, фамилијарните .и 
роденото име на претседателот на советот, на чле-
новите на советот и на записничарот, на тужите-
лот, оптужениот и бранителот, на оштетениот и 
неговиот законски застапник или полномошник, на 
толкувачот, кривичното дело што е предмет на 
претресувањето, како и тоа дали е претресот јавен 
или е исклучена јавноста. 

Записникот мора особено да содржи податоци 
за тоа кој обвинителен акт е прочитан односно 
усно изложен на претресот и дали тужителот го 
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изменил или проширил обвинението, какви пред-
лози поднесувале странките и какви одлуки доне-
сувал претседателот на советот или советот, кои 
докази се изведени, дали се прочитани некакви за-
писници и други писмена и какви забелешки ста-
виле странките во поглед на п р о ч и т а ј т е записни-
ци или писмена. Ако е јавноста исклучена на глав-
ниот претрес, во записникот мора да се назначи 
дека претседателот на советот им обрнал внимание 
на присутните за последиците ако го откријат не-
овластено она за што узнале на тој претрес како 
тајна. 

Исказите на оптужениот, сведоците и вешта-
ците се внесуваат во записникот така што да се 
прикаже нивната суштествена содржина. Овие иска-
зи се внесуваат во записникот само доколку содр-
жат отстапување или дополнување на нивните по-
ранешни искази. По барање од странката претседа-
телот на советот ќе нареди да се прочита делумно 
или во целина записникот за поранешниот исказ. 

По барање од странката во записникот ќе се 
внесе и прашањето односно одговорот што го одбил 
советот како недозволен. 

Член 294 
Во записникот за главниот претрес мора да се 

внесе и суштествената содржина на пресудата и да 
се назначи дали е пресудата објавена јавно. Во су-
штествената содржина на пресудата влегува фами-
лии арното и роденото име на оптужениот, назначу-
вање дали со пресудата се одбива обвинението, или 
оптужениот се ослободува од обвинението или се 
огласува за виновен, а во овој последен случај и 
податоците од членот 331 точ. 2 до 7 од овој законик. 
Ако е донесено решение за истражен затвор (член 
333), мора и тоа да се внесе во записникот за глав-
ниот претрес. 

6. Почеток на гласниот претрес и испитување на 
оптужениот 

Член 295 
Кога претседателот на советот утврдил дека на 

главниот претрес дошле сите повикани лица, или 
кога советот одлучил претресот да се Одржи и во 
отсуство на некое од повиканите лица, или оставил 
за тие прашања да реши подоцна, претседателот на 
советот ќе го повика оптужениот и од него ќе ги 
земе личните податоци (член 212) за да се увери за 
неговата истоветност. 

Член 296 
Откога ќе биде утврдена истоветноста на опту-

жениот претседателот на советот ќе ги опомене 
сведоците за должноста да му изнесат на судот се 
што им е познато за предметот и ќе им укаже на 
последиците од лажно сведочење. Потоа сведоците 
заминуваат на местото што е определено за нив и 
чекаат да бидат повикани заради сослушување. 

Вештаците ќе ги опомене претседателот на со-
ветот за должноста да го даваат својот наод и 
мислење по најдобро знаење и ќе им обрне вни-
мание за последиците ако дадат лажен наод и 
мислење, и спрема околностите ќе ги задржи да го 
следат текот на претресот или ќе ги упати да поче-
каат на определено место додека не бидат по-
викани. 

Ако е оштетениот присутен, а уште не го при-
јавил имотноправното барање, претседателот на со-
ветот ќе го упати дека може да даде предлог за 
остварување на тоа барање во кривичната по-
стапка. 

Ако оштетениот како тужител или приватниот 
ту леи тел треба да се сослушаат како сведоци нема 
да се отстранат од заседанието. 

Претседателот на советот може да преземе по-
требни мерки да се спречи дозборување меѓу све-
доците, вештаг^ите и странките. 

Член 297 
Претседателот на советот ќе му обрне внимание 

на оптужениот внимателно да го следи текот на 

претресот и ќе го упати дека може да изнесува 
факти и да предлага докази во своја одбрана, дека 
може да им постава прашања на сооптужените, све-
доците и вештаците, да става забелешки и дава 
објасненија во поглед на нивните искази. 

Член 298 
Главниот претрес почнува со читање на обви-

нителниот акт или на приватната тужба. 
Обвинителниот акт и приватната тужба ја чита 

по правило тужителот, но претседателот на советот 
може место тоа, ако е во прашање обвинителен 
акт на оштетениот како тужител или приватна ту-
жба, усно да ја изложи нивната содржина. На 
тужителот ќе му се дозволи да го дополни излага-
њето на претседателот на советот. 

Ако е оштетениот присутен, може да го обра-
зложи имоти оправното барање, а ако не е прису-
тен, неговиот предлог ќе го прочита претседа-
телот на советот. 

Член 299 
Откога е прочитан обвинителниот акт или при-

ватната тужба или е усно изложена нивната содр-
жина, претседателот на советот пристапува кон 
испитување на оптужениот. 

При испитувањето на оптужениот не можат да 
присуствуваат сооптужените што не се уште испи-
тани. 

Претседателот на советот ќе го праша опту-
жениот дали го разбрал обвинението. Ако претсе-
дателот на советот се увери дека оптужениот не 
го разбрал обвинението, повторно ќе му ја изложи 
неговата содржина на таков начин да може опту-
жениот најлесно да ја разбере. 

Потоа претседателот на советот ќе го повика 
оптужениот да се изјасни за секоја точка на обви-
нението и да изнесе своја одбрана. 

Оптужениот не е должен да се изјасни за обви-
нението ниту да изнесува своја одбрана. 

Член ЗОО 
При испитувањето на оптужениот на главниот 

претрес согласно ќе се применуваат одредбите што 
важат за испитување на обвинетиот во извид од-
носно истрага. 

Ако оптужениот не сака воопшто да одговара 
или не сака да одговара на одделно прашање ќе 
се прочита неговиот поранешен исказ или дел од 
тој исказ. 

Кога оптужениот при испитувањето на главниот 
претрес отстапи од својот поранешен исказ, прет-
седателот на советот ќе му обрне внимание на от-
стапувањето и ќе го праша зошто сега искажува 
поинаку, а по потреба ќе го прочита неговиот пора-
нешен исказ или дел од тој исказ. 

По завршеното испитување претседателот е дол-
жен да го праша оптужениот дали има уште нешто 
да наведе во своја одбрана. 

Член 301 
Кога претседателот на советот ќе го заврши 

испитувањето на оптужениот, членовите на советот 
можат да му доставаат прашања на оптужениот 
непосредно. Тужителот, бранителот, оштетениот, за-
конскиот застапник, полномошникот, сооптужениот 
и вештаците можат непосредно да му доставаат 
прашања на оптужениот по одобрение од претседа-
телот на советот. 

Претседателот ќе забрани прашање или одго-
вор на веќе поставено прашање ако е тоа недозво-
лено (член 213) или не се однесува на предметот. 
Ако претседателот на советот забрани да се постави 
определено прашање или да се даде одговор, стран-
ките можат да бараат за тоа да одлучи советот. 

Член 302 
Кога ќе се заврши испитувањето на првиот 

оптужен, ќе се пристапи по ред кон испитување на 
други оптужени, ако ги има. При тоа претседателот 
на советот може да им обрне внимание за исказите 
на порано испитаните сооотужени, а веќр испита-
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вите оптужени може да ги повика да се изјаснат 
за исказите на секој сооптужен испитан подоцна. 

Ако исказите на одделни сооптужени за иста 
околност се разликуваат, претседателот на советот 
може да ги соочи сооптужените. 

Член 303 
Оптужениот може во текот на главниот претрес 

да се договара со својот бранител, но за тоа како 
ќе одговори на поставеното прашање не може да 
се советува ни со својот бранител нити со некој 
ДРУГ. 

7. Доказна постапка 

Член 304 
Откога е испитан оптужениот постапката се 

продолжува со изведување на докази. 
Докажувањето ги опфаќа сите факти за кои 

судот смета дека се важни за правилното пресу-
дување. 

Доказите се изведуваат по оној ред што ќе го 
утврди претседателот на советот. 

Странките можат до завршетокот на главниот 
претрес да предлагаат да се извидат нови факти 
и да се прибават нови докази а можат да ги пов-
торат и оние предлози што ги одбил порано претсе-
дателот на советот или советот. 

Советот може да одлучи да се изведат и оние 
докази што не ги предложиле странките или од 
кои се откажале. 

Член 305 
Признанието на оптужениот на главниот прет-

рес, колку и да е потполно, не го ослободува судот 
од должноста да изведува и други докази. 

Член 306 
При сослушувањето на сведоците и вештаците 

на главниот претрес согласно ќе се применуваат 
одредбите што важат за нивното сослушавање во 
извидот односно истрагата. 

Сведок што не е сослушан по правило нема да 
присуствува при изведувањето на доказите, а ве-
штак што уште не дал свој наод и мислење нема да 
присуствува на претресот додека друг вештак дава 
свој исказ за истиот предмет. 

Член 307 
Советот може да одлучи сведок, што не е за-

колнат во извидот или во истрагата, да положи 
заклетва на својот исказ. 

Заклетвата се полага усно. 
Текстот на заклетвата гласи: „Се заколнувам 

со својата чзст дека за сето што ме прашал судот 
сум зборувал вистина и дека ништо што сум знаел 
за оваа работа не сум премолчал". 

Советот може да одлучи сведокот да положи 
заклетва пред да е сослушан. 

Неми сведоци што знаат да читаат и пишу-
ваат, се заколнуваат на тој начин што го потпи-
шуваат текстот на заклетвата, а глуви сведоци ќе 
го прочитаат текстот на заклетвата. Ако глуви или 
неми сведоци не знаат ни да читаат ниту да пи-
шуваат ќе се заколнат преку толкувач. 

Ако сведок положил заклетва во извидот или 
во истрагата, ќе се опомене на веќе положената 
заклетва. 

Член 308 
Советот може да одлучи вештак да положи за-

клетва пред вештачењето. 
Заклетвата се полага усно. 
Текстот на заклетвата гласи: „Се заколнувам со 

својата чест дека вештачењето ќе го извршам сове-
сно и според своето најдобро знаење и дека потпол-
но и точно ќе го изнесам својот наод и мислење". 

Постојано поставен заколнат вештак место за-
к л е т а ќе се опомене на веќе положената заклетва. 

Вештакот го~ изложува усно на главниот пре-
трес својот наод и мислење. Ако вештакот пред 
главниот претрес го подготвил писмено својот наод 

и мислење, може да му се позволи да го прочита, 
ко вој случај неговиот писмен состав ќе се при-
ложи кон записникот. 

Член 309 
Кога претседателот на советот ќе го заврши 

сослушувањето на одделен сведок или вештак, чле-
новите на советот можат да му поставаат прашања 
на сведокот односно на вештакот непосредно. Ту-
жителот, оптужениот, бранителот, оштетениот, за-
конскиот застапник, полномошникот и вештаците 
можат да им поставаат прашања на сведоците и 
вештаците непосредно по одобрение од претседа-
телот на советот. 

Претседателот ќе забрани прашање или ќе од-
бие одговор на веќе поставено прашање ако е тоа 
непозволено (член 213) или не се однесува до пред-
метот. Ако претседателот на советот забрани да се 
постави определено прашање или да се даде од-
говор, странките можат да бараат за тоа да од-
лучи советот. 

Член 310 
Ако сведокот или вештакот при поранешното 

сослушување навел факти за кои повеќе не се 
сеќава или ако отстапи од својот исказ, ќе му се 
обрне внимание на поранешниот исказ односно ќе 
му се укаже на отстапувањето и ќе се праша зо-
што сега искажува поинаку, а по потреба ќе се 
прочита неговиот поранешен исказ или дел од тој 
исказ. 

Член 311 
Сослушаните сведоци и вештаци остануваат во 

судницата ако претседателот на советот не ги от-
пушти сосема по сослушувањето на странките или 
ако не нареди привремено да се отстранат од суд-
ницата. 

По предлог од странките или по службена дол-
жност претседателот може да нареди сослушаните 
сведоци и вештаци да се отстранат од судницата 
и подоцна повторно да се повикаат и уште еднаш 
да се сослушаат во присуство или отсуство на дру-
ги сведоци и вештаци. 

Член 312 
Ако се узнае на главниот претрес дека по-

виканиот сведок или вештак, што не е сослушан 
порано, не може да дојде пред судот или доаѓањето 
му е значително отежнато, советот може ако сме-
та дека неговиот исказ е важен да нареди да го 
сослуша вон главниот претрес претседателот на 
советот или судијата член на советот или сослушу-
вањето да се изврши преку околискиот суд или 
истражниот судија на чие подрачје се наоѓа све-
докот односно вештакот. 

Ако е потребно да се изврши увид вон глав-
ниот претрес ќе го изврши претседателот на сове-
тот или судија член на советот. 

Странките секогаш ќе се известат кога и на кое 
место ќе се сослуша сведокот односно ќе се изврши 
увид, со напомена дека можат да присуствуваат на 
овие дејствија. Ако е оптужениот во истражен за-
твор советот ќе одлучи дали ќе присуствува на 
увидот. 

Член 313 
Записниците за увидот вон главниот претрес, 

за претресувањето на стан и на лице и за одзе-
мањето на предмети, како и исправите, книгите, 
списите и други писмена што служат како доказ ќе 
се прочитаат на главниот претрес за да се утврди 
нивната содржина, а по оценка на советот може 
нивната содржина накусо да се изнесе усно. Пи-
смената што имаат значење на доказ по можност 
се поднесуваат во оригинал. 

Предметите што можат да послужат за разја-
снување на предметот можат во текот на главниот 
претрес да му се покажат на оптужениот, а по по-
треба на сведоците и на вештаците. 
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Член 314 
Бон случаите што се посебно предвидени во 

овој законик, записниците за исказите на сведо-
ците, на сообвинетите или на веќе осудените уче-
сници во кривичното дело, како и записниците за 
наодот и мислењето на вештаците, можат да се 
прочитаат по одлука на советот само во овие слу-
чаи: 

1) ако испитаните лица умреле, душевно се раз-
болеле или не можат да се пронајдат или нивното 
доаѓање пред суд не е можно или е значително оте-
жнато поради старост, болест или други важни 
причини; 

2) ако сведоците или вештаците не сакаат без 
законски причини да го дадат својот исказ на глав-
ниот претрес; 

3) ако се странките согласни место непосредно 
сослушување на сведокот односно вештакот што 
не е присутен без оглед дали бил повикан или не, 
да се прочита записникот за неговото поранешно 
сослушување. 

. Записниците за поранешното сослушување на 
лицата што се ослове, дени од должност да сведочат 
(член 221) не смеат да се прочитаат ако не се тие 
лица воопшто повикани на претресот или изјавиле 
на претресот дека не сакаат да сведочат. Не смеат 
да се прочитаат ни записниците за поранешното 
сослушување на лицата што не можат да се сослу-
шаат како сведоци според овој законик (член 220). 

Причините зошто се чита некој записник ќе се 
наведат во записникот за главниот претрес, а при 
читањето ќе се соопшти дали е сведокот или ве-
штакот заколнат. 

Член 315 
По довршеното сослушување на секој сведок 

или вештак и по читањето на секој записник или 
друго писмено претседателот на советот ќе ги пра-
ша странките дали имаат нешто да забележат. 

Член 316 
По завршената доказна постапка претседателот 

на советот ќе ги праша странките дали имаат не-
какви предлози за дополнување на доказната по-
стапка. 

Ако никој не стави предлог за дополнување на 
доказната постапка или ако предлогот биде од-
биен, а советот најде дека состојбата на работата е 
извидена, претседателот ќе објави дека е завршена 
доказната постапка. 

8. Измена и проширување на обвинението 

Член 317 
Ако тужителот најде во текот на главниот пре-

трес дека изведените докази укажуваат дека се 
изменила фактичната состојба изнесена во обви-
нителниот акт, тој може на главниот претрес усно 
да го измени обвинителниот акт, а може да пред-
ложи главниот претрес да се одложи за да се под-
готви нов обвинителен акт. 

За да се подготви одбраната судот може во 
таков случај да го одложи главниот претрес. 

Ако позволи советот да се одложи главниот 
претрес поради подготвување нов обвинителен акт, 
ќе определи срок во кој мора тужителот да го под-
несе обвинителниот акт. Еден примерок од новиот 
обвинителен акт ќе му се достави на оптужениот, 
но приговор против овој обвинителен акт не е до-
зволен. Ако тужителот не поднесе обвинителен акт 
во оставениот срок советот ќе го продолжи глав-
ниот претрес врз основа на поранешниот обвини-
телен акт. 

Член 318 
Ако оптужениот стори кривично дело во текот 

на главниот претрес во заседанието или ако се от-
крие во текот на главниот претрес некое порано 
сторено кривично дело од обвинетиот, советот, по 
правило, по обвинението од овластениот тужител, 

кое може да биде и усно изнесено, ќе го прошири 
претресот и на тоа дело. 

За да се подготви одбраната судот може во та-
ков случај да го одложи главниот претрес, а може 
по сослушување на странките да одлучи за делото 
од претходниот став да се суди посебно. 

Ако за пресудување на делото од ставот 1 од 
овој член е надлежен повисок суд, советот по сослу-
шување на тужителот ќе одлучи дали и предметот 
по кој го води претресот ќе му го отстапи на над-
лежниот повисок суд заради пресудување. 

9. Збор на странките 

Член 319 
По завршената доказна постапка претседате-

лот на советот им дава збор на странките на оште-
тениот и на бранителот. Прво зборува тужителот, 
потоа оштетениот, бранителот, па оптужениот. 

Член 320 
Тужителот во својот говор ќе ја изнесе својата 

оценка на доказите изведени на главниот претрес, 
потоа ќе ги изнесе своите заклучоци за фактите 
важни за одлуката и ќе го даде и образложи својот 
предлог за кривичната одговорност на оптужениот, 
за одредбите на кривичниот закон што би требало 
да се применат, како и за олеонителните и отежи-
телните околности што би требало да се земат пред-
вид при одмерувањето на' казната. Тужителот 
не може да става определен предлог за височината 
на казната, но може да предложи да се изрече 
судска опомена. 

Член 321 
Оштетениот или неговиот полномошник може 

во својот говор да го образложи имотноправното ба-
рање и да укаже на доказите за кривичната одго-
ворност на оптужениот. л 

Член 322 
Бранителот или оптужениот сам во својот го-

вор ќе ја изложи одбраната и може да се обрне 
на наводите од тужителот и оштетениот. 

По својот бранител оптужениот има право да 
зборува сам, да се изјасни дали ја усвојува одбра-
ната на бранителот и да ја дополни. 

Тужителот и оштетениот имаат право да од-
говорат на одбраната, а бранителот односно опту-
жениот да се обрне на тие одговври. 

Последниот збор секогаш му припаѓа на опту-
жениот. 

Член 323 
Говорот на странките не може да се ограничи 

на определено време. 
Претседателот на советот може, по претходна 

опомена, да го прекине лицето што во својот говор 
го навредува јавниот ред и морал или навредува 
другего или се впушта во повторувања или изла-
гања што очигледно немаат врска со предметот. Во 
записникот за главниот претрес мора да се наведе 
дека говорот бил прекинат и зошто бил прекинат. 

Кога обвинението го застапуваат повеќе лица 
или одбраната повеќе бранители, излагањата не 
можат да се повторуваат. Застапниците на обвине-
нието односно на одбраната по меѓусебна спогодба 
ќе одберат прашања за кои ќе зборуваат. 

По сите завршни говори претседателот на со-
ветот е должен да праша дали уште некој сака да 
изјави нешто. 

Член 324 
Ако советот по завршените излагања од стран-

ките не најде дека треба да се изведат уште некои 
докази, претседателот на советот ќе објави дека е 
главниот претрес завршен. 

Потоа советот ќе се повлече на советување и 
гласање заради донесување пресуда. 
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Г л а в а XXII 

ПРЕСУДА 

1. Изрекување на пресудата 

Член 325 
Ако судот во текот на советувањето1 не најде 

дека треба повторно да се отвори главниот претрес 
заради дополнување на постапката или разјасну-
вање на одделни" прашања, ќе изрече пресуда. 

Пресудата се изрекува и објавува од името на 
народот. 

Член 326 
Пресудата може да се однесува само на она 

лице што е оптужено и само на делото што е пред-
мет. на обвинението содржано во поднесениот од-
носно на главниот претрес изменетиот или проши-
рениот обвинителен акт. 

Судот не е врзан за предлозите од тужителот 
во поглед на правната оцена на делото. 

Член 327 
Судот ја засновува пресудата само врз фактите 

и доказите што се изнесени на главниот претрес. 
Судот е должен да го оцени совесно секој доказ 

поединечно и во врска со другите докази и врз 
основа на таква оценка да изведе заклучок дали е 
некој факт докажан. 

2. Видови на пресуди 

Член 328 
Со пресудата обвинението се одбива'или опту-

жениот се ослободува од обвинението или се огла-
сува за виновен. 

Ако обвинението опфаќа повеќе кривични дела, 
во пресудата ќе се изрече дали и за кое дело се 
одбива обвинението или оптужениот се ослободува 
од обвинението или се огласува за виновен. 

Член 329 
Пресуда со која се одбива обвинението судот 

ќе изрече: 
1) ако за пресудувањето судот не е стварно над-

лежен; 
2) ако постапката е водена без барање од овла-

стениот тужител; 
3) ако тужителот од започнувањето па до за-

вршувањето на главниот претрес се откажал од 
обвинението; 

4) ако немало потребен предлог или одобрение 
или ако овластеното лице односно државниот орган 
се откажал од предлогот односно од одобрението; 

5) ако оптужениот за истото дело е веќе право-
силно осуден, ослободен од обвинението или ако 
постапката против него е правосилно запрена со 
решение, а не е во прашање решението за запирање 
на постапката од членот 378 на овој законик; 

6) ако оптужениот со акт на амнестија или по-
милување е ослободен од гонењето или кривичното 
гонење не може да се преземе поради застареност, 
или ако постојат други околности што го исклучу-
ваат кривичното гонење. 

Член 330 
Пресуда со која оптужениот се ослободува од 

обвинението судот ќе изрече: 
1) ако делото за кое се обвинува не е кривично 

дело според законот; 
2) ако има околности што ја исклучуваат кри-

вичната одговорност; 
3) ако не е докажано дека оптужениот го сторил 

делото за кое се обвинува. 

Член 331 
Во пресудата во која се огласува оптужениот за 

виновен судот ќе изрече: 
1) за кое дело се огласува за виновен, со назна-

чување на фактите и околностите што прават од-

бележоци на кривичното дело како и на оние од 
кои зависи примената на определена одредба од 
кривичниот закон; 

2) законски назив на кривичното дело и кои 
одредби од кривичниот закон се применети; 

3) на каква казна се осудува оптужениот или 
се ослободува од казна според одредбите од кривич-
ниот закон; 

4) одлука за условната осуда; 
5) одлука за мерките за безбедност; 
6) одлука за засметување на притворот, истраж-

ниот затвор или на веќе издржаната казна; 
7) одлука за трошоците на кривичната по-

стапка, за имотноправното барање, за одземањето 
на одликување, како и за тоа дека правосилната 
пресуда треба да се објави преку печатот, радиото 
или телевизијата. 

Ако е оптужениот осуден на парична казна, во 
пресудата ќе се назначи срокот во кој треба па-
ричната казна да се плати и начинот на замената 
на паричната казна во случај паричната казна да 
не може да се наплати ни присилно. 

3. Објавување на пресудата 

Член 332 
Откога судот ја изрекол пресудата, претседа-

телот на советот веднаш ќе ја објави. Ако судот 
не е во можност да ја изрекне пресудата истиот 
ден по завршувањето на претресот, ќе го одложи 
објавувањето на пресудата најмногу за три дена 
и ќе го определи времето и местото на објавувањето. 

Претседателот на советот во присуство на стран-
ките, нивните законски застапници, полномошници-
те и бранителот јавно ќе го прочита диспозитивот 
и ќе ги соопшти накусо причините на пресудата. 

Објавувањето ќе се изврши и кога странката, 
законскиот застапник, полномошникот или брани-
телот не е присутен. Советот може да нареди на 
оптужениот, што е отсутен, пресудата да му ја со-
општи усно претседателот на советот или пресудата 
само да му се достави. 

Ако јавноста на главниот претрес била исклу-
чена, диспозитивот на пресудата секогаш ќе се про-
чита во јавно заседание. Советот ќе одлучи дали и 
доколку ќе ја исклучи јавноста при објавувањето 
на причините на пресудата. 

Сите присутни ќе го сослушаат читањето на 
дисп оз ити в от на пресудата стоејќи. 

Член 333 
Кога ќе изрече пресуда со која оптужениот се 

осудува на пет години строг затвор или потешка ка-
зна, советот ќе нареди истражен затвор, ако опту-
жениот веќе не се наоѓа во истражен затвор. 

Во случај кога ќе изрече пресуда на помала 
казна строг затвор или на безусловна казна за-
твор, советот ќе нареди истражен затвор под усло-
вите од членот 182 став 2 точ. 1 и 3 на овој зако-
ник, а ќе го укине истражниот затвор ако опту-
жениот веќе се наоѓа во истражен затвор, а по-
веќе не постојат причините поради кои бил наре-
ден, или ако истражниот затвор бил нареден само 
поради причината предвидена во членот 182 став 2 
точка 2 на овој законик. 

Истражен затвор советот секогаш ќе укине и 
ќе нареди оптужениот да се пушти на слобода ако 
е ослободен од обвинението, или е огласен за ви-
новен а ослободен е од казна, или е осуден само 
на парична казна, или е условно осуден, или по-
ради засметувањето на притворот и истражниот за-
твор казната веќе ја издржал или ако обвинението 
е одбиено, освен во случајот кога е одбиено поради 
ненадлежност на судот. 

За определување или укинување на истражни-
от затвор по објавувањето на пресудата до нејзи-
ната правосилност ќе се применува одредбата од 
ставот 2 на овој член. Одлуката ја донесува* совет 
на окружниот суд (член 20 став 2). 

Пред донесувањето на решението со кое се 
определува или укинува Истражен затвор во слу-
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чаите од ст. 2 и 4 на овој член ќе се сослуша јав-
ниот обвинител. 

За определувањето или укинувањето на истра-
жниот затвор советот донесува посебно решение. 
Жалбата против ова решение не го задржува из-
вршувањето на решението. 

Кога судот ќе изрече казна затвор или строг за-
твор над една година, осудениот што се наоѓа во 
истражен затвор може да се упати во казнено-по-
правителна установа и пред правосилноста на пре-
судата, ако се согласи со тоа. 

Член 334 
По објавувањето на пресудата претседателот на 

советот ќе ги упати странките за правото на жалба. 
Ако е оптужениот условно осуден, претседателот 

ќе му обрне внимание на значењето на условната 
осуда и на условите за кои мора да се придржува. 

4. Писмена изработка и доставување на пресудата 

Член 335 
Објавената пресуда мора писмено да се изработи 

во срок од три дена по објавувањето, а во сложени 
работи по исклучок во срок од осум дена. 

Пресудата ја потпишуваат претседателот на со-
ветот и записничарот. 

Заверениот препис од пресудата ќе му се доста-
ви на тужителот, на оптужениот лично или по ба-
рање од оптужениот на неговиот бранител, а во 
случаите на задолжителна одбрана — и на оптуже-
ниот и на неговиот бранител. 

На оптужениот, на приватниот тужител и на 
оштетениот како тужител ќе им се достави и упат-
ство за правато на жалба. 

На оштетениот ќе му се достави заверен препис 
од пресудата кога има право на жалба. 

Член 336 
Писмено изработената пресуда мора да има 

увод, диспозитив и образложение. 
Уводот на пресудата содржи: назначување дека 

пресудата се изрекува од името на народот,, назив 
на судот, фамилијарно и родено име на претседа-
телот и на членовите на советот и записничарот, 
фамилијарно и родено име на оптужениот, кривично 
дело за кое е оптужен и дали бил присутен на 
главниот претрес, ден на главниот претрес и дали 
претресот бил јавен, фамилијарно и родено име на 
тужителот, бранителот, законскиот застапник и на 
полномошникот што биле присутни на главниот 
претрес и ден на објавувањето на изречената пре-
суда. 

Диотозитивот на пресудата содржи: лични по-
датоци за оптужениот (фамилијарно и родено име, 
прекар ако го има, фамилијарно и родено име 
на родителите и моминско фамилијарно име на 
мајката, каде е роден и каде живее, ден, месец и 
година на раѓањето, народност, државјанство и за-
нимање) и одлука со која оптужениот се огласува 
за виновен за делото за кое е оптужен или со која 
се ослободува од обвинението за тоа дело или со 
која се одбива обвинението. 

Ако* е оптужениот огласен за виновен, дисгго-
зитивот на пресудата мора да ги опфати потребните 
податоци наведени во членот 331 од овој законик. 

Во случај на стек на кривични дела, судот во 
диопозитивот на пресудата ќе ги внесе казните утвр-
дени за секое одделно кривично дело, а потоа 
казната што е изречена за Сите дела во стек. 

Во образложението на пресудата судот ќе ги 
изнесе причините за секоја точка на пресудата. 

Судот определено и наполно ќе изнесе кои фак-
ти и од кои причини ги зема како докажани или 
недокажани давајќи при тоа особено оценка за 
веродостојноста на противречните докази, од кои 
причини не уважил одделни предлози од стран-
ките, со кои причини се раководел при решавањето 
на правните прашања, а особено при утврдува-
њето дали постои кривично дело и кривична одго-
ворност на оптужениот и при применувањето на 

определени одредби од кривичниот закон врз опту-
жениот и врз неговото дело. 

Ако е оптужениот осуден на казна, во образло-
жението ќе се наведе кои околности судот зел 
предвид при одмерувањето на казната. Посебно 
судот ќе образложи со кои причини се раководел 
кога нашол дека постои особено тежок случај или 
кога нашол дека треба казната да се ублажи или 
оптужениот да.се ослободи од казна или да се из-
рече условна осуда или дека треба да се применат 
мерки за безбедност. 

Ако оптужениот се ослободува од обвинението, 
во образложението особено ќе се наведе од кои 
причини наведени во членот 330 од овој законик ое 
прави тоа. 

Во образложението на пресудата со која се од-
бива обвинението судот нема да се впушта во оцен-
ката на главната работа туку ќе се ограничи само 
на причините за одбивањето на обвинението. 

Член 337 
Грешки во имињата и броевите како и други 

очигледни грешки во пишувањето и сметањето, не-
достатоци во формата и несогласност на преписите 
од пресудата оо оригиналот ќе ги поправи претсе-
дателот на советот во секое време по барање од 
странките или по службена должност. Исправките 
ќе се извршат во посебно решение и ќе се внесат 
во оригиналот. 

Ако постои несогласност меѓу оригиналот и пре-
писите во поглед на точ. 1 до 3 став 1 на членот 
331 од овој законик исправените преписи на пресу-
дата ќе им се достават на лицата наведени во 
членот 335 од овој законик. Во овој случај срокот 
за жалба тече од денот на доставувањето на испра-
вениот препис на пресудата. 

В. Постапка по правните лекови 
Г л а в а XXITI 

РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Жалба на пресудата од првостепениот суд 

а) П р а в о н а п о д а в а њ е ж а л б а 

Член 338 
Против пресудата донесена во прв степен овла-

стените лица можат да подадат жалба во срок од 
осум дена од денот на доставувањето на преписот 
од пресудата. 

Ако пресудата му е доставена и на оптуже-
ниот и на неговиот бранител (член 335 став 3), но 
во различни денови, срокот за жалба ќе се смета 
од подоцнежниот ден. 

Навремено подадена жалба од овластеното лице 
го одлага извршувањето на пресудата. 

Член 339 
Жалба можат да подадат странките, браните-

лот, законскиот застапник на оптужениот и оште-
тениот. 

Во корист на оптужениот жалба можат да по-
дадат и неговиот брачен другар, роднина по крв 
во права линија, посвоител, посвоеник, брат, сестра 
и хранител. Срокот за жалба и во тој случај тече од 
денот кога му е доставен на оптужениот односно 
на неговиот бранител препис од пресудата. 

Јавниот обвинител може да подаде жалба како 
на штета така и во корист на оптужениот. 

Оштетениот може да ја напаѓа пресудата само 
поради одлуката на судот за трошоците на кривич-
ната постапка, но ако јавниот обвинител го презел 
гонењето од оштетениот како тужител (член 63 став 
2), оштетениот може да подаде жалба од сите при-
чини од кои може да се побива пресудата (член 342). 

Бранителот и лицата од ставот 2 на овој член 
можат да подадат жалба и без особено овластевте 
од оптужениот, но не и против негова волја. 
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Член 340 
Оптужениот може да се откаже од правото на 

жалба само откога му е пресудата доставена. До-
дека не се донесе одлука од второстепениот суд 
оптужениот може да се откаже од веќе подадената 
жалба. Оптужениот може да се откаже и од жалба-
та што ја подале неговиот бранител или лицата 
споменати во членот 339 став 2 од овој законик. 

Тужителот и оштетениот можат да се откажат 
од правото на жалба од моментот на објавувањето 
на пресудата па до истекот на срокот за подавање 
жалба, а можат додека не се донесе одлука од 
второстепениот суд да се откажат од веќе подаде-
ната жалба. 

Одрекувањето и откажувањето од жалба не 
може да се отповика. 

б) С о д р ж и н а н а ж а л б а т а 

Член 341 
Жалбата треба да содржи: 
1) означување на пресудата против која се по-

дава жалбата; 
2) причина за жалбата; 
3) предлог напаѓаната пресуда да се укине или 

преправи во целина или делумно. 
Кога жалбата не ги содржи податоците од прет-

ходниот став, првостепениот суд ќе го повика жали-
телот да ја дополни жалбата со писмен поднесок 
или на записник при тој суд во определен срок. 
Ако жалителот не се од зове на оваа покана судот 
ќе ја отфрли жалбата, но ако е жалбата подадена 
во корист на оптужениот судот сепак ќе му ја до-
стави на второстепениот суд доколку може да се 
утврди до која пресуда се однесува. 

Во жалбата можат да се изнесуваат нови факти 
и нови докази, но жалителот е должен да ги наведе 
причините зошто не ги изнесол порано. Повикувајќи 
се на нови факти жалителот е должен да ги наведе 
доказите со кои ќе се докажат тие факти, а пови-
кувајќи се на нови докази е должен да ги наведе 
фактите што сака да ги докаже со тие докази. 

в) П р и ч и н и п о р а д и к о и м о ж е д а с е 
н а п а ѓ а п р е с у д а т а 

Член 342 
Пресудата може да се напаѓа: 
1) поради суштествена повреда на одредбите од 

кривичната постапка; 
2) поради повреда на кривичниот закон; 
3) поради погрешно или непотполно утврдена 

фактична состојба; 
4) поради одлука за казната, за мерките^ за без-

бедност, за трошоците на кривичната постапка, за 
имотноправните барања, одземање на одликување 
како и поради одлука за објавување на пресудата 
преку печат, радио или телевизија. 

Член 343 
Суштествена повреда на одредбите на кривич-

ната постапка постои: 
1) ако судот бил непрописно составен или ако 

во изрекувањето на пресудата учествувал судија 
или судија-поротник што не учествувал на главниот 
претрес; 

2) ако на претресот учествувал судија или су-
дија-поротник што морал да се изземе (член 38 
точ. 1 до 5); 

3) ако главниот претрес бил одржан без лице 
чие присуство на претресот е задолжително според 
законот; 

4) ако била исклучена јавноста на главниот пре-
трес спротивно на закон; 

5) ако судот ги повредил прописите на кри-
вичната постапка во врска со прашањето дали по-
стои обвинение од овластениот тужител или предлог 
од оштетениот односно одобрение од надлежниот 
орган; 

6) ако пресудата ја донесел суд кој не можел 
поради стварната ненадлежност да суди во таа ра-

бота или ако судот го одбил неправилно обвине-
нието поради стварната ненадлежност; 

7) ако судот не го решил наполно предметот на 
обвинението со својата пресуда; 

8)' ако обвинението е пречекорено (член 326 
став 1); 

9) ако со пресудата е повредена одредбата на 
членот 356 од овој законик; 

10) ако диспозитивот на пресудата е неразбир-
лив, противречен на самиот себеси или на причи-
ните на пресудата, или ако пресудата нема вооп-
што причини или во неа не се наведени причините 
за решителните факти или се тие причини наполно 
нејасни или во значителна мерка противречни, или 
ако за решителните факти постои значителна про-
тивречност меѓу она што се наведува во причините 
на пресудата за содржината на исправите или на 
записникот за исказите дадени во постапката и на 
самите тие исправи или на записникот. 

Суштествена повреда на одредбите на кривич-
ната постапка постои и ако судот додека го подгот-
вува главниот претрес или во текот на претресот 
или при донесувањето на пресудата не применил 
или неправилно применил некоја одредба од овој 
законик, или на главниот претрес го повредил пра-
вото на одбраната а тоа влијаело или можело да 
влијае врз законитото и правилното донесување 
на пресудата. 

Член 344 
Повреда на кривичниот закон постои ако е по-

вреден кривичниот закон во прашањето: 
1) дали делото за кое се гони оптужениот е кри-

вично дело; 
2) дали има околности што ја исклучуваат кри-

вичната одговорност; 
3) дали има околности што го исклучуваат кри-

вичното гонење, а особено дали настапила застаре-
ност на кривичното гонење или е гонењето исклу-
чено поради амнестија или помилување или рабо-
тата е веќе правосилно пресудена; 

4) дали во поглед на кривичното дело што е 
предмет на обвинението е применет закон кој не 
може да се примени; 

5) дали со одлуката за казната односно со од-
луката за мерката за безбедност е пречекорено овла-
стени ето што го има судот според законот; 

6) дали се повредени одредбите за засметува-
њето на притворот, истражниот затвор и издржаната 
казна. 

Член 345 
Пресудата може да се напаѓа поради погрешно 

или непотполно утврденг. фактична состојба кога 
судот некој решителен факт погрешно го утврдил 
или не го утврдил. 

Непотполно утврдена фактична состојба постои 
и кога на тоа укажуваат нови факти или нови до-
кази. 

Член 346 
Пресудата може да се напаѓа поради одлука за 

казната кога со оваа одлука не е пречекорено закон-
ското овластени е (член 344 точка 5), но судот не ја 
одмерил правилно казната со оглед на околностите 
што влијаат казната да биде поголема или помала. 
Одлуката за казната може да се напаѓа и затоа што 
судот ги применил или не ги применил одредбите 
за ублажување на казната, за ослободување од каз-
ната или за условна осуда, или што судот не изре-
кол судска опомена иако постоеле за тоа законски 
услови. 

Одлуката за мерката за безбедност може да се 
напаѓа ако не постои повреда на законот од членот 
344 точка 5 од овој законик, но судот ја применил 
оваа мерка неправилно. 

Одлуката за трошоците на кривичната постапка, 
за имотноправните барања,. како и одлуката за 
објавување на пресудата преку печат, радио или 
телевизија може да се напаѓа кога судот за овие 
прашања донесел одлука противно на законските 
одредби. 
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г) П о с т а п к а п о ж а л б а т а 

Член 347 
Жалбата се поднесува до судот што ја изрекол 

првостепената пресуда во доволен број примероци 
за судот и противната странка. 

Ненавремената (член 360) и непозволената (член 
361) жалба ќе ја отфрли со решение претседателот 
на советот на првостепениот суд. 

Член 348 
Еден примерок од жалбата првостепениот суд 

ќе достави до противната странка која може во срок 
од осум дена од приемот да поднесе до судот одго-
вор на жалбата. Жалбата и одговорот на жалбата со 
сите списи првостепениот суд ќе ги достави до вто-
ростепениот суд. 

Член 340 
Кога списите по жалбата ќе стасаат до второ-

степениот суд претседателот на жалбениот совет 
определува судија известител. Ако е во прашање 
кривично дело за кое се гони по службена дол-
жност, судијата известител ќе ги достави списите 
до надлежниот јавен обвинител кој е должен да ги 
разгледа и веднаш да му ги врати на судот. 

Јавниот обвинител враќајќи ги списите може да 
стави свој предлог или да изјави дека ќе стави 
предлог на седницата на советот. 

Кога јавниот обвинител ќе ги врати списите 
претседателот на советот ќе закаже седница на со-
ветот. За седницата на советот ќе се извести јав-
ниот обвинител. 

Судијата известител може по потреба да при-
бави од првостепениот суд извештај за повредите 
на одредбите од кривичната постапка, а може преку 
истиот суд да ги провери наводите на жалбата во 
поглед на нови докази и нови факти. 

Член 350 
Второстепениот суд донесува одлука во седница 

на советот или врз основа на одржан претрес. 
Дали ќе одржи претрес одлучува второстепениот 

суд во седница на советот. 
Член 351 

Претрес пред второстепениот суд ќе се одржи 
само во случај ако е потребно да се изведат поради 
погрешно или непотполно утврдена фактична со-
стојба нови докази или да ое повторат доказите из-
ведени веќе порано и ако постојат оправдани при-
чини предметот да не му се врати на првостепениот 
руд на повторен главен претрес. 

На претресот пред второстепениот суд се пови-
куваат оптужениот и неговиот бранителу тужите-
лот, законските застапници и полномошниците на 
оштетениот како тужител односно на приватниот 
тужител, како и оние сведоци и вештаци за кои 
судот ќе одлучи да се сослушаат. 

Ако е обвинетиот во притвор или во истражен 
затвор, претседателот на советот на второстепениот 
Суд ќе преземе се' што е потребно обвинетиот да се 
Доведе на претресот. 

Ако оштетениот како тужител или приватниот 
тужител не дојдат на претресот пред второстепе-
ниот суд нема да се примени одредбата на членот 
283 став 2 од овој законик. 

Член 352 
Претресот пред второстепениот суд почнува со 

извештај од известителот,^ кој ја изнесува состој-
бата на работата не давајќи свое мислење за осно-
ваноста на жалбата. 

По предлог или по службена должност ќе се 
прочита пресудата или делот од пресудата на кој 
се однесува жалбата, а Ао потреба и записникот за 
главниот претрес. 

Потоа ќе се повика жалителот да ја образложи 
жалбата па по него противникот да му одговори. 
Обвинетиот и неговиот бранител имаат секогаш по-
следен збор. 

Странките можат на претресот да изнесуваат 
нови докази и факти. 

Член 353 
Доколку во претходните членови не е опреде-

лено нешто друго одредбите за главниот претрес 
пред првостепениот суд согласно ќе се применуваат 
и во постапката пред второстепениот суд. 

д) Г р а н и ц и н а и с п и т у в а њ е т о н а 
п р в о с т е п е н а т а п р е с у д а 

Член 354 
Второстепениот суд^ ја испитува пресудата во 

оној дел во кој се напаѓа со жалбата, но мора секо«« 
гаш по службена должност да испита: 

1) дали постои повреда на одредбите на кри-« 
вичната постапка од членот 343 став 1 точ. 1, 5, в, 
8, 9 и 10 од овој законик и дали главниот претрес е 
одржан во отсуство на оптужениот противно на од-
редбите од овој законик, а во случаите на задол-
жителна одбрана и во отсуство на бранителот на 
оптужениот; 

2) дали е повреден кривичниот закон на штета 
на оптужениот (член 344). 

Ако жалбата, подадена во корист на оптужениот 
не ги содржи податоците од членот 341 став 1 на 
овој законик, второстепениот суд ќе се ограничи на 
испитувањето на повредите од точ. 1 и 2 од прет-
ходниот став како и на испитувањето на одлуката 
за казната (член 346). 

Член 355 
Жалителот може на повредата на законот од 

членот 343 став 1 точка 2 од овој законик да се по-
викува во жалбата само ако не можел таа повреда 
да ја изнесе во текот на главниот претрес или ја 
изнесол но првостепениот суд не ја зел предвид. 

Член 356 
Ако е подадена само жалба во корист на опту-

жениот пресудата не смее да се измени на негова 
штета. Во таков случај судот не смее да го осуди 
оптужениот според построг кривичен закон ниту на 
построга казна одошто бил осуден со првостепената 
пресуда. 

Член 357 
Жалбата поради погрешно или непотполно утвр-

дена фактична состојба подадена во корист на оп-
тужениот содржи во себеси и жалба поради одлука' 
за казната и мерките за безбедност (член 346 
ст. 1 и 2). 

Член 358 
Ако второстепениот суд по повод чија и да в 

жалба утврди дека причините поради кои ја донесел 
одлуката во корист на оптужениот се од корист И 
за некој од сооптужените што не подал жалба или 
не ја подал во тој правец, ќе постапи по службена 
должност како да постои таква жалба. 

ѓ) О д л у к и н а в т о р о с т е п е н и о т с у д 
п о ж а л б а т а 

Член 359 
Второстепениот суд може во седница на советот 

или врз основа на одржан претрес да ја отфрли 
жалбата како ненавремена или како недозволена, 
или да ја одбие жалбата како неоснована и да ја 
потврди пресудата на судот од прв степен, или да ја 
укине оваа пресуда и да го упати предметот до 
првостепениот суд на повторен претрес и одлука, 
или да ја преправи првостепената пресуда. 

Член 360 
Жалбата ќе се отфрли со решение како нена-

времена ако се утврди дека е поднесена по закон-
скиот срок. 

Член 361 
Жалбата ќе се отфрли со решение како непо-

зволена око се утврди дека жалбата ја подало лице 
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што не е овластено да поднесува жалба или лице 
што се откажало или ја повлекло жалбата .или ако 
жалбата не е дозволена според законот. 

Член 362 
Второстепениот суд ќе ја одбие со пресуда жал-

бата како неоснована и ќе ја потврди пресудата на 
првостепениот суд кога ќе утврди дека не постојат 
причини поради кои се напаѓа пресудата ниту по-
вреди на закон од членот 354 став 1 од овој законик. 

Член 363 
Второстепениот суд уважувајќи ја жалбата или 

по службена должност ќе^ја укине со решение прво-
степената пресуда и ќе го врати предметот на пов-
торно судење ако утврди дека постои суштествена 
повреда на одредбите од кривичната постапка или 
ако смета дека поради погрешно или непотполно 
утврдена фактична состојба треба да се нареди нов 
главен претрес пред првостепениот суд. 

Второстепениот суд може да нареди новиот гла-
вен претрес пред првостепениот суд да се одржи 
пред потполно изменет совет. 

Второстепениот суд може и само делумно да 
ја укине првостепената пресуда, ако одделни де-
лови од пресудата можат да се издвојат без штета 
за правилното пресудување. 

Член 364 
Ако окружен суд како второстепен при разгле-

дувањето на жалбата установи дека за судењето во 
прв степен е стварно надлежен, ќе ја укине прво-
степената пресуда, предметот ќе го упати до сове-
тот на истиот суд и за тоа ќе го извести околи-
скиот суд. 

Но ако е подадена само жалба во корист на оп-
тужениот, а се утврди дека за судењето во прв 
степен е надлежен повисок суд, не може да се 
укине првостепената пресуда само од таа причина. 

Член 385 
Второстепениот суд уважувајќи ја жалбата или 

по службена должност со пресуда ќе ја преправи 
првостепената пресуда, ако утврди дека решител-
ните факти во првостепената пресуда се правилно 
утврдени и дека со оглед на утврдената фактична 
состојба по правилна примена на законот треба да 
се донесе поинаква пресуда. 

Ако второстепениот суд најде дека постојат 
законски услови за изрекување судска опомена, ќе 
ја преправи со решение првостепената пресуда и ќе 
изрече судска опомена. 

Член 366 
Во образложението на пресудата односно на ре-

шението второстепениот суд треба да ги оцени жал-
бените наводи и да ги изнесе повредите на законот 
што ги зел предвид по службена должност. 

Кога првостепената пресуда се укинува поради 
битни повреди на одредбите на кривичната постапка, 
во образложението треба да се наведе кои одредби 
се повредени и во што се состои повредата (член 343). 

Кога првостепената пресуда се укинува поради 
погрешно или непотполно утврдена фактична со-
стојба, ќе се наведе во што се состојат недостато-
ците во утврдувањето на фактичната состојба, одно-
сно зошто новите докази и факти се важни и вли-
јателни за донесување на правилна одлука. 

Член 367 
Второстепениот суд ќе му ги врати сите списи 

на првостепениот суд оо достаточен број заверени 
преписи од својата одлука за да им се предадат на 
странките и на другите заинтересирани лица. 

Член 368 
Првостепениот суд на кој му е предметот упа-

тен на судење ќе го земе за основа поранешниот 
обвинителен акт. Ако пресудата од првостепениот 
суд е делумно укината, првостепениот суд ќе го 

земе за основа само оној дел од обвинението што се 
однесува на укинатиот дел од пресудата. 

На новиот претрес странките можат да истак-
нуваат и нови факти и да изнесуваат нови докази. 

Првостепениот суд е должен да ги изведе сите 
процесни дејствија и да ги расправи сите спорни 
прашања на кои што укажал второстепениот суд во 
својата одлука. 

При изрекувањето на нова пресуда првостепе-
ниот суд е врзан со забраната пропишана во чле-
нот 356 од овој законик. 

2. Жалба на пресудата од второстепениот суд 

Член 369 
Против пресудата од второстепениот суд е до-

зволена жалба до повисокиот суд само во следните 
случаи: 

1) ако врховниот суд на народната република 
или Врховниот суд на Автономна Покраина Војво-
дина како второстепен суд изрекол смртна казна или 
казна строг затвор на дваесет години или ако по-
тврдил пресуда од првостепен суд со која е изречена 
таква казна; 

2) ако второстепениот суд врз основа на одржан 
претрес ја утврдил фактичната состојба поинаку 
одошто првостепениот суд и врз така утврдена фак-
тична состојба ја засновал својата пресуда; 

3) ако второстепениот суд ја преправил пресу-
дата на првостепениот суд со која оптужениот е 
ослободен од обвинението и изрекол пресуда со која 
оптужениот се огласува за виновен. 

За жалбата против второстепената пресуда во 
случајот од претходниот став решава надлежниот 
суд од трет степен во седница на советот согласно со 
одредбите што важат за постапката во втор степен. 
Пред овој суд не може да се одржи претрес. 

3. Жалба на решението 

Член 370 
Против решението на истражниот судија, како 

и против решението на околискиот и окружниот суд 
донесено во прв степен, странките и лицата чии 
права се повредени можат да подадат жалба секо-
гаш кога во овој законик не е изрично определено 
дека жалбата не е позволена. 

Против решението од советот на окружниот суд 
донесено во текот на извидот и истрагата не е до-
зволена жалба, ако со овој законик не е определено 
поинаку. 

Решенијата што се донесуваат со цел да се под-
готви главниот претрес и пресудите можат да се 
напаѓаат само во жалбата на пресудата. 

Член 371 
Жалбата се поднесува до судот што го донесол 

решението. 
Ако со овој законик не е определено поинаку, 

жалбата на решението се поднесува во срок од три 
дена од денот на усното соопштување, а ако немало 
усно соопштување, од доставувањето на'решението. 

Член 372 
Ако во овој законик не е определено поинаку, 

со поднесувањето на жалбата на решението се од-
лага извршувањето на решението против кое е по-
дадена жалба. 

Член 373 
За жалбата против решението на околискиот 

или окружниот суд донесено во прв степен одлу-
чува второстепениот суд во седница на советот. 

За жалбата против решението на истражниот 
судија одлучува советот на надлежниот суд. 

Решавајќи за жалбата судот може со решение 
да ја отфрли жалбата како ненавремена или како 
непозволена, да ја одбие жалбата како неоснована, 
или да ја уважи жалбата и решението да го пре-
прави или укине и по потреба предметот да го и-
спрати на повторно одлучување. 
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Испитувајќи ја жалбата судот ќе внимава по 
службена должност дали за донесување на реше-
нието првостепениот суд бил стварно надлежен од-
носно дали решението го донесел овластениот орган. 

Член 374 
На постапката по жалбата на решението согла-

сно ќе се применуваат чл. 339, 341, 347, 349, 356 и 
358 од овој законик. 

Член 375 
Ако со овој законик не е определено нешто 

друго, одредбите на чл. 370 и 374 од овој законик 
ќе се применат согласно и на сите други решенија 
што се донесуваат според овој законик. 

Г л а в а XXIV 
ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Повторување на кривичната постапка 

Член 376 
Кривичната постапка што е довршена со право-

силно решение или правосилна пресуда може да се 
повтори по барање од овластеното лице само во 
случаите и под условите предвидени во овој законик. 

Член 377 
Правосилната пресуда може да се преправи и 

без повторување на кривичната постапка: 
1) ако во две или повеќе пресуди против ист 

осуден правосилно се изречени повеќе казни а не 
се применети одредбите за одмерување на една 
казна за делата во стек; 

2) ако правосилната пресуда со која што за по-
веќе кривични дела е изречена една казна не би 
можела да се изврши во еден дел поради амнестија, 
помилување или од други причини. 

Во случајот од точката 1 од претходниот став 
судот со нова пресуда ќе ги преправи поранешните 
пресуди во поглед на одлуките за казната л ќе 
изрече една казна. За донесување нова пресуда е 
надлежен првостепениот суд што судел во работата 
во која е изречен најстрог вид казна, а ка ј исто-
видни казни оној што изрекол најголема казна, а 
ако се казните еднакви, судот што ја изрекол ка-
зната последен. 

Во случајот од точката 2 став 1 од овој член 
судот што судел во прв степен ќе ја преправи по-
ранешната пресуда во поглед на казната и ќе из-
рече нова казна или ќе утврди колку од казната 
изречена со поранешната пресуда треба да се из-
врши. 

Новата пресуда судот ја донесува во седница 
на советот, по предлог од јавниот обвинител или 
од осудениот а по сослушување на противната 
странка. 

Член 378 
Ако кривичната постапка била правосилно за-

прена со решение затоа што немало барање од 
овластениот тужител или што немало потребен 
предлог или одобрение или од истите причини обви-
нението е одбиено со пресуда, или ако постапката 
била правосилно запрена со решение затоа што сто-
рителот по стореното кривично дело се разболел 
од некакво трајно душевно оболенине или е постап-
ката запрена пред да е испитан обвинетиот, постап-
ката ќе се продолжи по барање од овластениот ту-
жител штом ќе престанат причините поради кои 
била запрена односно поради кои е обвинението 
одбиено. 

Член 379 
Ако вон случаите споменати во претходниот 

член кривичната постапка е правосилно запрена во 
извидот или во истрагата, или по повод пригово-
рот против обвинителниот акт, или поради отка-

жување од обвинението пред да почне главниот 
претрес, може по барање од овластениот тужител 
да се позволи повторување на кривичната постапка 
(член 383 став 3) ако се поднесат нови докази врз 
основа на кои може судот да се увери дека се 
стекнале услови за повторно започнување на кри-
вичната постапка. 

Кривичната постапка правосилно запрена до 
почетокот на главниот претрес може да се повтори 
и коѓа јавниот обвинител се откажал од гонењето, 
а оштетениот не го презел гонењето, ако се докаже 
дека до откажување дошло поради кривично дело 
злоупотреба на службеното овластување на јавниот 
обвинител. Во поглед на докажувањето на кривич-
ното дело на јавниот обвинител ќе се применува 
одредбата од членот 380 став 2 на овој законик. 

Ако е постапката запрена затоа што оштетениот 
ќако тужител се откажал од гонењето или што се 
смета дека се откажал според законот, оштетениот 
како тужител не може да бара повторување на 
постапката. 

Член 380 
Кривичната постапка завршена со правосилна 

пресуда може да се повтори: 
1) ако се докаже дека е пресудата заснована 

врз лажна исправа или врз лажен исказ на сведо-
ците или вештаците; 

2) ако се докаже дека до пресудата дошло по-
ради кривично дело на судијата, на судијата-по-
ротник или на лицето што ги вршело извидните 
или истражните дејствија; 

3) ако пресудата со која се одбива обвинени-
ето е донесена поради откажувањето на јавниот 
обвинител од обвинението, а се докаже дека до ова 
откажување дошло поради кривично дело злоупо-
треба на службеното овластување на јавниот обви-
нител; 

4) ако се изнесат нови факти или се поднесат 
нови докази што самите за себеси или во врска со 
поранешните докази се подобни да предизвикаат 
ослободување на лицето што било осудено или не-
гова осуда според поблаг или построг кривичен за-
кон или осуда на лицето што било ослободено од 
обвинението односно против кое е одбиено обвине-
нието вон случајот од членот 378 на овој законик; 

5) ако некое лице е повеќе пати судено за исто 
дело или ако се повеќе лица осудени поради исто 
дело кое можело да го стори само едно или некои 
од нив; 

6) ако во случај на осуда за продолжено кри-
вично дело или за друго кривично дело, кое спо-
ред законот опфаќа повеќе истовидни дејствија, се 
изнесат нови факти или се поднесат нови докази 
што укажуваат дека осудениот сторил дејствие што 
би го опфатило делото од осудата да се знаело за 
него порано, или укажуваат дека осудениот не го 
сторил дејствието што е опфатено со делото од 
осудата, а постоењето на овие факти би било од 
суштествено влијание врз одмерувањето на ка-
зната. 

Во случаите бд точ. 1 до 3 од претходниот став 
мора со правосилната пресуда да се докаже дека 
наведените лица се огласени за виновни за одно-
сните кривични дела. Ако постапката против овие 
лица не може да се спроведе затоа што умреле или 
што постојат околности што го исклучуваат кри-
вичното гонење, фактите од точ. 1 до 3 од претход-
ниот став можат да се утврдат и со други докази. 

Член 381 
Барање за повторување на кривичната постапка 

можат да поднесат странките и бранителот, а по 
смртта на осудениот барање можат да поднесат 
во корист на осудениот јавниот обвинител и лицата 
наведени во членот 339 став 2 од овој законик. 

Во случајот од членот 380 став 1 точ. 4 и 6 од 
овој законик повторување на кривичната постапка 
на штета на осудениот не е дозволено, ако поминало 
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повеќе од шест месеци од кога тужителот узнал за 
нови факти или нови докази. 

Барање за повторување на кривичната постап-
ка во корист на осудениот може да се поднесе и 
откога осудениот ја издржал казната, и без оглед 
на застареност, амнестија или помилување. 

Член 382 
За барањето за повторување на кривичната по-

стапка одлучува судот што во поранешната постап-
ка судел во прв степен. Во околискиот суд за 
барањето одлучува судија поединец, а во окру-
жниот суд — совет (член 20 став 2). 

Во барањето мора да се наведе по кој законски 
основ се бара повторување и со кои докази се пот-
крепуваат фактите врз кои се засновува бара-
њето, Ако барањето не ги содржи овие податоци, 
судот ќе го повика подносителот да го дополни ба-
рањето во определен срок. 

Член 383 
Судот ќе го отфрли барањето со решение ако 

врз основа на самото барање и списите на поране-
шната постапка утврди дека барањето го поднесло 
неовластено лице, или дека нема законски услови 
за повторување на постапката, или дека фактите 
и доказите врз кои се засновува барањето веќе биле 
изнесени во поранешното барање за повторување 
на постапката што е одбиено со правосилно ре-
шение на судот, или дека фактите и доказите очи-
гледно не се подобни врз основа на нив да се до-
зволи повторување или дека подносителот на 
барањето не постапил според членот 382 став 2 од 
овој законик. 

Ако судот не го отфрли барањето ќе и достави 
препис од барањето на противната странка која 
има право да одговори на барањето во срок од осум 
дена. Кога ќе стигне до судот одговорот на бара-
њето или кога ќе истече срокот за давање одговор, 
претседателот на советот ќе определи да се извидат 
фактите и да се прибават докази на кои се пови-
кува во барањето и во одговорот на барањето. 

Од кога ќе бидат спроведени овие извиди, судот 
со решение веднаш ќе одлучи за барањето за пов-
торување на постапката по членот 379 од овој за-
коник. Во други случаи претседателот на советот 
ќе определи списите да се испратат до јавниот об-
винител, кој ќе ги врати списите со свое мислење 
без одлагање. 

Член 384 
Кога ќе ги врати списите јавниот обвинител, 

судот, доколку не определи да се дополни извидот, 
врз основа на резултатот на извидот ќе го уважи 
барањето и ќе позволи повторување на кривичната 
постапка или барањето ќе го одбие. 

Ако судот најде дека причините поради кои го 
позволил повторувањето на постапката во корист 
на оптужениот постојат и за некој од сооптужените 
што не поднесол барање за повторување на постап-
ката ќе постапи по службена должност како да по-
стои такво барање. 

Во решението со кое се позволува повторува-
ње на кривичната постапка судот ќе одлучи веднаш 
да се определи нов главен претрес или предметот 
да се врати во состојбата на истрага односно да се 
отвори истрага, ако ја немало. 

Ако барањето за повторување на кривичната по-
стапка е поднесено во корист на осудениот, а судот 
смета со оглед на поднесените докази дека овој во 
повторената постапка ќе биде осуден на таква казна 
што со засметувањето на веќе издржаната казна би 
требало да се пушти на слобода, или дека ќе биде 
ослободен од обвинението, или дека обвинението ќе 
биде одбиено, може да определи извршувањето на 
пресудата да се одложи односно прекине. 

Кога решението со кое се позволува повторува-
ње на кривичната постапка ќе стане правосилно, 
ќе се запре извршувањето на казната, но судот, по 

предлог од јавниот обвинител, ќе определи истра-
жен затвор ако постојат услови од членот 190 на 
овој законик. 

Член 385 
За новата постапка што се води врз основа на 

решение со кое е дозволено повторување на кри-
вичната постапка важат истите одредби како и з а 
првата постапка. Во новата постапка судот не е 
врзан за решенијата донесени во поранешната по-
стапка. 

Ако се запре новата постапка до почетокот на 
главниот претрес, судот со решение за запирање на 
постапката ќе ја укине и поранешната пресуда. 

Кога судот во новата постапка ќе донесе пре-
суда, ќе изрече поранешната пресуда делумно или 
во целина да се става вон сила или да се остава во 
сила. Во казната што ќе ја определи со новата пре-
суда судот ќе му ја засмета на оптужениот издрн 
жаната казна, а ако е определено повторување са-
мо за некое од делата за кои бил осуден оптуже-
ниот, судот ќе изрече нова единствена казна според 
одредбите од Кривичниот законик. 

Ако барањето за повторување на постапката е 
поднесено во корист на осудениот, судот во новата 
постапка е врзан со забраната пропишана во чле-
нот 356 од овој законик. 

Член 386 
Кривичната постапка ќе се повтори секогаш ко-

га е некое лице осудено во отсуство (член 284) штом 
ќе настапи можноста повторно да му се суди во 
негово присуство. 

Во таков случај јавниот обвинител спрема окол-
ностите ќе започне извид односно ќе предложи от-
ворање истрага или ќе побара судот да му го до-
стави на обвинетиот порано подадениот обвините-
лен акт. 

~ Кога судот во новата постапка ќе донесе пре-
суда, задолжително ќе изрече дека поранешната 
пресуда се става вон сила. 

2. Вонредно ублажување на казната 

Член 387 
Ублажување на правосилно изречена казна е 

дозволено кога по правосилноста на пресудата се ја-
ват околности што ги немало кога се изрекувала 
пресудата или судот не знаел за нив иако постоеле, 
а тие очигледно би предизвикале поблаго одмеру-
вање на казнава. 

Член 388 
Барање за вонредно ублажување на казната 

можат да поднесат јавниот обвинител и осудениот 
како и лицата што се овластени да подадат жалба 
против пресудата во корист на оптужениот (член 
339 став 2). 

Барањето за вонредно ублажување на казната 
не го задржува извршувањето на казната. 

Член 389 
Барањето за вонредно ублажување на казната 

се поднесува до судот што ја донесол пресудата во 
прв степен. 

Претседателот на советот на првостепениот суд 
ќе го отфрли барањето што е поднесено од лице 
кое не е овластено да поднесува барање. 

Првостепениот суд по сослушувањето на јавни-
от обвинител ќе извиди дали постојат причини за 
ублажување, па потоа барањето со списите и со 
свој образложен предлог ќе го испрати до врховни-
от суд на народната република односно до Врховни-
от суд на Автономна Покраина Војводина. 

Врховниот суд на народната република односно 
Врховниот суд на Автономна Покраина Војводи-
на донесува решение за барањето за вонредно убла-
жување на казната во седница на советот составен 
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од тројца судии, односно од петмина судии ако е 
во прашање кривично дело за кое е во закон пред-
видена смртна казна или казна строг затвор на 
петнаесет години. Пред да донесе решение ќе се со-
слуша јавниот обвинител на народната република 
односно јавниот обвинител на Автономна Покраина 
Војводина. 

Кога пресудата ја изрекол Сојузниот врховен 
суд, за барањето за вонредно ублажување на ка-
зната решава тој суд по сослушувањето на сојуз-
ниот јавен обвинител. 

Судот ќе го одбие барањето ако најде дека не 
се исполнети законските услови за вонредно убла-
жување на казната. Ако го усвои барањето, судот 
со решение ќе ја преправи правосилната пресуда 
во поглед на одлуката за казната. 

Член 390 
Врховниот суд ќе го отповика решението со кое 

го усвоил барањето за вонредно ублажување на 
казната ако се докаже (член 380 став 2) дека ре-
шението се засновува врз лажна исправа или врз 
лажен исказ на сведоците или вештаците. 

3. Барање за заштита на законитоста 

Член 391 
Против правосилна судска одлука и против суд-

ска постапка што им претходела на тие правосилни 
длуки надлежниот јавен обвинител може да по-

даде барање за заштита на законитоста, ако е по-
вреден законот. 

Член 392 
Ако е повреден сојузен закон, за барањето за 

заштита на законитоста решава Сојузниот врховен 
суд. 

Ако е повреден закон на републиката, за бара-
њето за заштита на законитоста решава врховниот 
суд на народната република односно на Автономна 
Покраина Војводина. 

Член 393 
Барањето за заштита на законитоста за кое 

решава Сојузниот врховен суд го подава сојузниот 
јавен обвинител. 

Барањето за заштита на законитоста за кое 
решава врховниот суд на народната република од-
носно на Автономна Покраина Војводина е овла-
стен да го подава само јавниот обвинител на народ-
ната република односно на Автономна Покраина 
Војводина, 

Член 394 
Врховниот суд решава за барањето за заштита 

на законитоста во седница на советот. Во општа 
седница одлучува врховниот суд кога петава за 
барање за заштита на законитоста против одлу-
ките што ги донесол совет на истиот суд. 

Пред да биде предметот изнесен на решаг.ање 
судијата определен за известител може по потреба 
да прибави известување за истакнатите повреди на 
законот. 

За седницата секогаш ќе се извести јавниот 
обвинител. 

Член 395 
При решавањето за б а ^ њ е т о за заштита на 

законитоста врховниот суд ќе се ограничи само на 
испитувањето на повредите на законот на кои се 
повикува во своето барање јавниот обвинител. 

Ако врховниот суд најде дека причините по-
ради кои ја донесол одлуката во корист на осуде-
ниот постојат и за некој од сооптужените во по-
глед на кој не е подадено барање за заштита на 
законитоста, ќе постапи по службена должност 
како да постои такво барање. 

Кога барањето за заштита на законитоста е 
подадено во корист на осудениот врховниот суд 
при донесувањето на одлуката е врзан со забра-
ната пропишана во членот 356 од овој законик. 

Член 396 
Врховниот суд со пресуда ќе го одбие бара-

њето за заштита на законитоста како неосновано 
ако утврди дека не постои повреда на закон на 
која се повикува во своето барање јавниот обви-
нител. 

Член 397 
Кога врховниот суд утврди дека барањето за 

заштита на законитоста е основано ќе донесе пре-
суда со која, според природата на повредата или 
ќе ја преправи правосилната одлука, или ќе ги 
укине во целина или делумно одлуките од првосте-
пениот и повисокиот суд или само одлуката од по-
високиот суд и предметот ќе му го врати на пов-
торна одлука на првостепениот или повисокиот 
суд, или ќе се ограничи само на тоа да ја утврди 
повредата на законот. 

Ако барањето за заштита на законитоста е по-
дадено на штета на осудениот, а врховниот суд 
најде дека е основано, тој може или само да утвр-
ди дека постои повреда на закон или да ја укине 
правосилната пресуда и предметот да го врати на 
повторна одлука. 

Ако барањето за заштита на законитоста е по-
дадено на штета на обвинетиот по шест месеци од 
правосилноста на одлуката, врховниот суд може 
само да утврди дека постои повреда на закон не 
засегајќи во правосилната одлука. 

Член 398 
Ако при решавањето за барањето за заштита 

на законитоста се јави значително сомнение за ви-
стинитоста на решителните факти утврдени во 
одлуката против која е барањето подадено, врхов-
ниот суд со пресудата со која решава за барањето 
за заштита на законитоста ќе ја укине таа одлука 
и ќе нареди да се одржи нов главен претрес пред 
истиот или пред друг стварно надлежен првосте-
пен суд. 

Член 399 
Ако е правосилната пресуда укината и пред-

метот вратен на повторно судење, за основа ќе се 
земе поранешниот обвинителен акт или оној негов 
дел што се однесува на укинатиот дел од пресу-
дата. 

Судот е должен да ги изведе сите процесни 
дејствија и да ги расправи прашањата на кои му 
обрнал внимание врховниот суд 

Пред првостепениот односно второстепениот суд 
странките можат да изнесуваат нови факти и да 
поднесуваат нови докази. 

Ако барањето за заштита на законитоста било 
подадено во корист на осудениот, судот при доне-
сувањето на нова одлука е врзан со забраната про-
пишана во членот 356 од овој законик 

Ако покрај одлуката од понизок суд е укината 
и одлуката од повисокиот суд, предметот му се 
испраќа на понискиот суд преку повисокиот суд. 

Г. Посебни одредби за постапката пред око-
лиски суд, за изрекување судска опомена и 

за постапката спрема малолетниците 

Г л а в а XXV 
ПОСТАПКА ПРЕД ОКОЛИСКИ СУД 

Член 400 
Одредбите од овој законик за отворање истра-

га, за истражен затвор, за обвинителен акт и за 
приговор против обвинителен акт нема да се при-
менуваат во постапката пред околиски суд 
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Извид се спроведува што е можно побргу и 
покусо. Извидот го спроведува судија на околи-
скиот суд или овластените органи на внатрешните 
работи. 

Член 401 
За кривичните дела за кои законот како глав-

на казна пропишува казна затвор или поблага ка-
зна, може да се нареди притвор во извидот само 
ако постои оправдан страв дека обвинетиот ќе по-
бегне. Во таков случај судијата на околискиот суд 
може да го продолжи траењето на притворот, но 
така што да трае најдолго осум дена од моментот 
на притворањето на обвинетиот. Ова решение суди-
јата на околиски суд мора да го донесе пред да 
истече срокот од три дена од моментот на притво-
рањето. 

За други кривични дела од надлежноста на 
околиски суд притвор може да се нареди во изви-
дот врз основа на сите причини наведени во чле-
нот 182 став 2 точ. 1 до 3 од овој законик. Траењето 
на притворот преку три дена судијата на околиски 
суд може, под условите од членот 188 на овој за-
коник, да го продолжува, така што вкупно да трае 
најмногу два месеца од моментот на притворањето. 

Од предавањето на обвинителниот предлог па 
до заклучувањето на главниот претрес притвор мо-
же да се нареди само ако постои очигледна опасност 
дека обвинетиот ќе побегне. 

Член 402 
Кривичната постапка пред околиски суд се по-

ведува врз основа на обвинителен предлог од јав-
ниот обвинител односно од оштетениот како тужи-
тел или врз основа на приватна тужба. 

Јавниот обвинител може да поднесе обвините-
лен предлог и врз основа на самата кривична при-
јава. 

Обвинителен предлог и приватна тужба се под-
несуваат во потребен број примероци за судот и 
обвинетиот. 

Член 403 
Ако кривична пријава поднесел оштетениот, а 

јавниот обвинител во срок од еден месец по прие-
мот на пријавата не поднесе обвинителен предлог 
ниту го извести оштетениот дека ја отфрлил при-
јавата односно се откажал од гонењето, оштете-
ниот има право да поведе кривична постапка пред 
околиски суд како тужител со поднесување обви-
нителен предлог. 

Ако во случајот од претходниот став се отка-
же оштетениот од гонење или според законот се 
смета дека се откажал од гонењето, јавниот обвини-
тел може, без оглед на условите пропишани за пов-
торување на постапката, повторно да поведе по-
стапка, ако не ја отфрлил пријавата од оштетениот 
или не ја запрел постапката. 

Член 404 
Обвинителен предлог односно приватна тужба 

треба да содржи: фамилијарно и родено име на 
обвинетиот со лични податоци доколку се познати, 
кус опис на кривичното дело, назначување на су-
дот пред кој треба да се одржи главниот претрес, 
предлог кои докази треба да се изведат на глав-
ниот претрес и предлог обвинетиот да се огласи за 
виновен и осуди според законот. 

Во обвинителниот предлог може да се пред-
ложи обвинетиот да се стави во притвор. Ако се 
наоѓа обвинетиот во притвор или во текот на изви-
дот се наоѓал во притвор, ќе се назначи во обви-
нителниот предлог колку време е притворен. 

Член 405 
Кога ќе прими околискиот суд обвинителен 

предлог или приватна тужба, судијата на околиски 
суд претходно ќе испита дали е судот надлежен, 
дали е потребно да се спроведе или дополни изви-
дот и дали постојат услови за отфрлување на об-
винителниот предлог односно на приватната тужба. 

Ако судијата на околиски суд не донесе гчедно 
од решенијата од претходниот став веднаш ќе го 
закаже главниот претрес. 

Ако се наоѓа обвинетиот во притвор, судијата 
на околиски суд е должен да постапува со особена 
итност. 

Член 406 
Ако судијата на околискиот суд најде дека за 

судење е надлежен друг околиски суд ќе му го от-
стапи предметот по правосилноста на решението 
на тој суд, а ако најде дека за судење е надлежен 
окружен суд ќе му го отстапи предметот на ната-
мошна постапка на надлежниот јавен обвинител. 
Ако јавниот обвинител смета дека за судење е над-
лежен околиски суд, ќе побара одлука од совет на 
окружниот суд. 

По закажувањето на главниот претрес околи-
скиот суд не може по службена должност да се 
огласи за месно ненадлежен. 

Член 407 
Ако судијата на околискиот суд најде дека 

треба да се спроведе или дополни извидот, може 
тоа да го стори самиот, а може спроведувањето или 
дополнувањето на извидот да му го довери на 
овластениот орган на внатрешните работи. 

Член 408 
Судијата на околиски суд ќе го отфрли об-

винителниот предлог или приватната тужба, ако 
најде дека постојат причини за запирање на по-
стапката предвидени ЕО членот 258 точ. 1 до 3 од 
овој законик. 

Решението со кусо образложение се испраќа 
до јавниот обвинител, до оштетениот како тужител 
или до приватниот тужител, како и до обвинетиот 
ако бил испитан. 

Член 409 
Судијата на околиски суд го повикува на 

главниот претрес обвинетиот и неговиот бранител, 
тужителот, оштетениот и нивните законски застап-
ници и полномошници, сведоците, вештаците и тол-
кувачите, а по потреба ќе прибави и предмети што 
треба да служат како доказ на главниот претрес. 

На обвинетиот ќе му се назначи во поканата 
дека може на главниот претрес да дојде со докази 
за своја одбрана или доказите навремено да му ги 
соопшти на судот за да можат да се прибават за 
главниот претрес. Во поканата ќе му се обрне вни-
мание на обвинетиот дека главниот претрес ќе се 
одржи и во негово отсуство, ако постојат за тоа 
законски услови (член 412 став 3). На обвинетиот 
со поканата ќе му се достави и препис од обвини-
телниот предлог односно приватната тужба. 

Поканата мора да му се достави на обвинетиот 
така што меѓу доставувањето на поканата и денот 
на главниот претрес да остане доволно време за 
подготвување на одбраната, а најмалку три дена. 
По согласност од обвинетиот овој срок може да се 
намали. 

Член 410 
Главниот претрес се држи во местото на судот. 

Во итни случаи, особено кога е потребно да се из-
врши увид или кога е тоа во интерес на полесно 
спроведување на доказната постапка, главниот 
претрес може по одобрение од претседателот на 
судот да се определи и во местото каде е сторено 
кривичното дело или каде треба да се преземе увид, 
доколку се тие места на подрачјето на околискиот 
суд. 

Член 411 
Приговор за месната ненадлежност може да се 

стави најдоцна до почетокот на главниот претрес. 
По закажаниот главен претрес на обвинетиот 

што е нем, глув или неспособен самиот успешно да 
се брани судот може по службена должност да му 
постави бранител. 

Судијата што го спровод ел извидот не е иззе-
мен да учествува на главниот претрес како прет-
седател на советот или како судија поединец. 
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Член 412 
Главниот претрес пред околискиот суд ќе се 

одржи и ако не дојде јавниот обвинител што е 
уредно повикан. Во тој случај оштетениот има пра-
во да го застапува обвинението на главниот пре-
трес во границите на обвинителниот предлог. 

Главниот претрес може да се одржи и ако не 
дојде приватниот тужител што има престојували-
ште вон подрачјето на околискиот суд до кој е 
поднесена приватната тужба, ако му ставил предлог 
на судот главниот претрес да се одржи во негово 
отсуство. 

Ако обвинетиот не дојде на главниот претрес, 
а е уредно повикан, судот може да одлучи главниот 
претрес да се одржи и во негово отсуство под услов 
неговото присуство да не е нужно и пред тоа да 
бил испитан. 

Член 413 
Главниот претрес почнува со објавување на 

главната содржина на обвинителниот предлог или 
на приватната тужба. Започнатиот претрес ќе се 
доврши по можност без прекинување. 

Ако судијата на околискиот суд најде во текот 
на главниот претрес дека фактите врз кои се за-
сновува обвинението укажуваат на кривично дело 
за чие судење е надлежен совет, ќе се формира со-
вет и претресот ќе почне одново. 

По заклучувањето на претресот судот веднаш 
ќе изрече пресуда и ќе ја објави со суштествените 
причини. 

Странките можат да се откажат од правото на 
жалба веднаш по објавувањето на пресудата. Во 
таков случај препис од пресудата ќе и се достави 
на странката само ако го бара тоа. 

Одредбите на членот 333 од овој законик со-
гласно ќе се примеР1уваат и во постапката пред 
околиски суд кога е во прашање укинување на при-
твор по изрекувањето на пресудата. 

Кога судот ќе изрече во пресудата казна за-
твор или строг затвор, може да нареди обвинетиот 
да се стави во притвор односно да остане во при-
твор, ако постои очигледна опасност дека ќе по-
бегне. Притворот може во таков случај да трае до 
правосилноста на пресудата, но најмногу додека не 
му истече на обвинетиот казната што ја изрекол 
околиски суд. 

Ако јавниот обвинител не присуствувал на гла-
вниот претрес (член 412 став 1), оштетениот има 
право во својство на тужител да изјави жалба про-
тив пресудата, без оглед дали се жали и јавниот 
обвинител. 

Член 414 
Пред закажувањето на главниот претрес за 

кривични-дела од надлежноста на судија поединец 
за кои се гони по приватна тужба, судијата поеди-
нец може да ги повика само приватниот тужител 
и обвинетиот да дојдат во определениот ден во су-
дот заради претходно разјаснување на предметот, 
ако смета дека тоа би било целесообразно за побрзо 
завршување на постапката. На обвинетиот со пока-
ната му се доставува и препис од приватната тужба. 

Ако не дојде до измирување на странките и до 
повлечување на приватната тужба, судијата ќе земе 
изјави од странките и ќе ги повика да ставаа свои 
предлози во поглед на прибавувањето на д -т ази. 

Ако судијата поединец не најде дека постојат 
услови за отфрлување на тужбата, ќе донесе од-
лука за тоа кои докази ќе се изведат на главниот 
претрес и ќе закаже, по правило, веднаш главен 
претрес и ќе им го соопшти тоа на странките. 

Ако судијата поединец смета дека не е потреб-
но прибавување докази, а не постојат некои други 
причини за посебно закажување на главниот пре-
трес, може веднаш да отвори претрес и по изве-
дувањето на доказите што се наоѓаат пред судот 
да донесе одлука по повод приватната тужба. На 
ова посебно ќе се предупредат приватниот тужител 
и обвинетиот при доставувањето на поканата. 

За неодзивање на приватниот тужител на по-
каната од ставот 1 на овој член важи одредбата од 
членот 58 на овој законик. 

Во случај на недоаѓање на обвинетиот, ако су-
дијата одлучил да отвори главен претрес, ќе се при-
мени одредбата на членот 412 став 3 на овој за-
коник. 

Член 415 
Доколку во оваа глава не постојат посебни од-

редби за кривичната постапка пред околиски суд, 
во таа постапка согласно ќе се применуваат дру-
гите одредби од овој законик. 

Г л а в а XXVI 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ СУДСКА 

ОПОМЕНА 
Член 416 

Судска опомена се изрекува со решение. 
Доколку во оваа глава не е нешто друго пред-

видено, одредбите од овој законик што се одне-
суваат на пресудата со која обвинетиот се огласува 
за виновен се применуваат согласно и на решението 
за судска опомена. 

Член 417 
Решението за судска опомена се објавува вед-

наш по заклучувањето на главниот претрес со су-
штествените разлози. Во поглед на откажувањето 
од правото на жалба важи одредбата од членот 413 
став 4 на овој законик. 

Во изреката на решението за судска опомена, 
покрај личните податоци за оптужениот, ќе се на-
веде само дека на оптужениот му се изрекува суд-
ска опомена за делото што е предмет на обвинени-
ето и законскиот назив на кривичното дело. Изре-
ката на решението за судска опомена ги опфаќа и 
потребните податоци од членот 331 став 1 точ. 5 и 7 
на овој законик. 

Во образложението на решението судот ќе из-
несе со кои разлози се раководел при изрекува-
њето на судската опомена. 

Член 418 
Решението за судска опомена може да се по-

бива од причините наведени во членот 342 точ. 1 
до 3 на овој законик, како и поради тоа што не по-
стоеле околности што го правдаат изрекувањето на 
судската опомена. 

Ако решението за судска опомена содржи од-
лука за мерките за безбедност, за трошоците на 
кривичната постапка или за имотноправното ба-
рање, оваа одлука може да се напаѓа од причината 
што судот не ја применил правилно мерката за бе-
збедност односно што одлуката за трошоците на 
кривичната постапка или за имотноправното барање 
ја донесол противно на законските одредби. 

Член 419 
Повреда на кривичниот закон во случај на из-

рекување судска опомена постои, освен по праша-
њата наведени во членот 344 точ. 1 до 4 на овој 
законик, и кога со одлуката за судска опомена или 
мерка за безбедност е пречекорено овластувањето 
што го имал судот според законот. 

Член 420 
Кога жалба против решението за судска опо-

мена изјавил тужителот на штета на обвинетиов, 
второстепениот суд може да донесе пресуда со која 
обвинетиот се огласува за виновен и се осудува на 
казна или со која се изрекува условна осуда, ако 
најде дека првостепениот суд правилно ги утврдил 
решителните факти, но дека според правилната при-
мена на законот доаѓа предвид изрекување на казна. 

По повод на чија и да е жалба против реше* 
ние за судска опомена второстепениот суд може цг| 
донесе пресуда со која се одбива обвинението или 
обвинетиот се ослободеа од обвинението, ако најде 
дека првостепениот суд правилно ги утврдил ре-
шителните факти и дека според правилната при-
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мена на законот доаѓа предвид изрекување на една 
од овие пресуда. 

Кога постојат условите од членот 362 на овој 
законик второстепениот суд ќе донесе решение со 
кое се одбива жалбата како неоснована и се потвр-
дува решението на првостепениот суд за судска 
опомена. 

Г л а в а XXVII 
ПОСТАПКА СПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИТЕ 

1. Општи одредби 
Член 421 

Одредбите од оваа глава се применуваат во 
постапката спрема лица што извршиле кривично 
дело како малолетници, а во времето на поведу-
вањето на постапката односно судењето не напол-
ниле дваесет и една година. Другите одредби на за-
коникот се применуваат доколку не се во спротив-
ност со одредбите на оваа глава. 

Одредбите на чл. 423 до 425, 427 до 429, 439 и 441 
на овој законик се применуваат во постапката 
спрема помладо полнолетно лице (член 79и на Кри-
вичниот законик), ако до почетокот на главниот 
претрес се утврди дека неговата душевна развие-
ност и одговара на развиеноста на малолетник, а 
до тоа време не наполнило дваесет и една година. 

Член 422 
Кога во текот на постапката ќе се утврди дека 

малолетникот во времето на извршувањето на кри-
вичното дело не наполнил четиринаесет години, се 
запира кривичната постапка и таков малолетник 
му се упатува на органот на старателството (член 
65 на Кривичниот законик). 

Член 423 
На малолетник не може да му се суди во от-

суство. 
При преземањето на дејствија на кои прису-

ствува малолетник, а особено при неговото испи-
тување, органите што учествуваат во постапката се 
должни да постапуваат претпазливо„ водејќи сметка 
за душевната развиеност, чувствителноста и за лич-
ните особини на малолетникот, за да не влијае 
штетно водењето на кривичната постапка врз ра-
звојот на малолетникот. 

Во исто време овие органи ќе спречуваат со га-
дни мерки секое недисциплинирано однесување на 
малолетникот. 

Член 424 
Малолетникот може да има бранител во текот 

на целата постапка. 
Малолетникот мора да има бранител ако се 

води постапка за дело од надлежноста на советот 
за малолетници на окружниот суд, а за дело од 
надлежноста на советот за малолетници на околи-
скиот суд — ако судијата за малолетници на тој 
суд оцени дека на малолетникот му е потребен бра-
нител. 

Ако во случаите од претходниот став самиот 
малолетник, неговиот законски застапник или род-
нините не земат бранител, бранител ќе постави су-
дијата за малолетници по службена должност. 

Бранител на малолетник може да биде само 
адвокат. 

Член 425 
Никој не може да биде ослободен од должноста 

да сведочи за околностите потребни за оценување 
на душевната развиеност на малолетникот, за за-
познавање со неговата личност и за приликите во 
кои живее (член 439). 

Член 426 
Кога малолетникот учествувал во извршување 

на кривично дело заедно со полнолетни лица, по-
стапката спрема него ќе се издвои и ќе се спроведе 
според одредбите од оваа глава. 

Од оправдани причини постапката спрема ма-
лолетникот може да се соедини со постапката про-

тив полнолетни лица и да се спроведе според оп-
штите одредби на овој законик, но само ако мало-
летникот во времето на поведувањето на постап-
ката наполнил шеснаесет години. Решение за тоа 
донесува советот за малолетници на надлежниот 
суд по образложен предлог од јавниот обвинител. 
Против ова решение не е дозволена жалба. 

Кога се спроведува единствена постапка за ма-
лолетни и полнолетни сторители, во поглед на ма-
лолетниците секогаш ќе се применат одредбите од 
чл. 423 до 425, 427 до 429, 439 и 441 на овој законик. 

Член 427 
Во постапката спрема малолетници, покрај 

овластувањата што се изречно предвидени во од-
редбите од оваа глава, органот ка старателството 
има право да се запознае со текот на постапката, 
во текот на постапката да става предлози и да ука-
жува на фактите и доказите што се од важност за 
донесувањето на правилна одлука. 

За секое поведување постапка спрема малолет-
ник јавниот обвинител ќе го извести надлежниот 
орган на старателството. 

Член 428 
Без дозвола од судот не смее да се објави текот 

на кривичната постапка спрема малолетник, ниту 
одлуката донесена во таа постапка. 

Да се објави може само оној дел од постапката 
односно оној дел од одлуката за кој постои одобре-
ние, но и во тој случај не смее да се наведе името 
на малолетникот ниту други податоци врз основа 
на кои би можело да се заклучи кој малолетник е 
во прашање. 

Поради повреда на одредбите од претх? --"'те 
ставови лицата одговорни според Законот на печа-
тот ќе се казнат според членот 285 од Кривичниот 
законик. 

Член 429 
Органите што учествуваат во постапката спре-

ма малолетник,, како и другите органи и установи 
од кои се бараат известувања, извештаи или ми-
слења, се должни најитно да постапуваат за да се 
заврши постапката што побргу. 

2. Состав и надлежност на судот 

Член 430 
Во околиските, окружните, врховните судови на 

народните републики и Врховниот суд на Авто-
номна Покраина Војводина поста јат посебни совети 
за малолетници. Во околиските и окружните су-
дови постои еден или повеќе судии за малолетници. 

Советите за малолетници на околиските и окру-
жните судови се составени од судија за малолет-
ници и од двајца судии поротници Судијата за 
малолетници е претседател на советот. 

Судијата за малолетници на околискиот суд го 
определува претседателот на окружниот суд од ре-
дот на судиите на околискиот суд, а судијата за 
малолетници на окружниот суд — претседателот на 
врховниот суд на народната република односно на 
Автономна Покраина Војводина од редот на судии-
те на окружниот суд. Претседателот на судот може, 
по потреба, да му определи заменик на судијата 
за малолетници. 

Во врховните судови на народните републики и 
во Врховниот суд на Автономна Покраина Вој-
водина се определува со распоредот на работите 
совет за малолетници, кој е составен од тројца 
судии. 1 

Судиите поротници се избираат од редовите на 
професорите, учителите, во скитачите и други лица 
што имаат искуство во воспитувањето на малолет-
ници. 

Член 431 
Советите за малолетници на околиските судови 

судат во прв степен за кривичните дела на мало-
летници за кои е пропишана казната строг затвор 
до пет години или некоја поблага казна. 
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Советите за малолетници на окружните судови 
судат во црв степен за кривичните дела на мало-
летници за кои е пропишана казна потешка од пет 
години строг затвор, во втор степен одлучуваат по 
жалбите против одлуките на совет за малолетници 
на околискиот суд и решаваат по жалбите против 
решенијата на јавниот обвинител и судијата за ма-
лолетници во случаите предвидени во овој законик, 
како и во случаите од членот 445 на овој законик 
кога судијата за малолетници на околискиот суд 
или органот на старателството не ќе се согласи со 
предлогот на јавниот обвинител. 

Советот за малолетници на врховниот суд на 
народната република односно на Врховниот суд на 
Автономна Покраина Војводина одлучува во втор 
степен по жалбите против одлуките на советот за 
малолетници на окружниот суд и решава во слу-
чаите од членот 445 кога судијата за малолетници 
на окружниот суд или органот на старателството не 
ќе се согласи со предлогот на јавниот обвинител. 

Судијата за малолетници на околискиот или 
окружниот суд ја спроведува подготвителната по-
стапка и врши други работи определени со овој 
законик. 

Член 432 
За постапката спрема малолетник месно над-

лежен е, по правило, судот на неговото живеали-
ште односно престојувалиште. Постапката може да 
се спроведе и пред судот на местото на извршува-
њето на кривичното дело, ако ка ј судот на живеа-
лиштето односно престојувалиштето на малолетни-
кот значително е отежнато изведувањето на до-
казите. 

Член 433 
Во места каде постојат повеќе околиски су-

дови републичкиот односно Покраинскиот секрета-
ријат за правосудна управа ќе определи еден од тие 
судови да биде надлежен за сите кривични пред-
мети на малолетниците. 

Републичкиот односно Покраинскиот секрета-
ријат за правосудна управа може да ги определи 
околиските судови што ќе решаваат кривични пред-
мети на малолетници од надлежноста на повеќе 
околиски судови на подрачјето на ист окружен суд. 

Член 434 
Републичкото народно собрание односно Народ-

ното собрание на Автономна Покраина Војводина 
може да определи советот за малолетници на од-
делен окружен суд да суди во прв степен и за сите 
кривични дела на малолетниците од надлежноста 
на советот за малолетници на околиските судови на 
подрачјето на тој окружен суд, ако е тоа целесоо-
бразно со оглед на обемот и природата на мало-
летничкиот криминал на подрачјето на тој окру-
жен суд. 

По жалбите против одлуките на советот за ма-
лолетници на окружниот суд, во случаите кога овој 
совет суди за кривични дела од надлежноста на 
советот за малолетници на околискиот суд, одлучува 
во втор степен советот за малолетници на врхов-
ниот суд на народната република односно на Вр-
ховниот суд на Автономна Покраина Војводина. 

3. Поведување на постапката 
Член 435 

Кривична постапка спрема малолетник се по-
ведува за сите кривични дела само по барање од 
јавниот обвинител. 

- За кривичните дела од надлежноста на советот 
за малолетници на околискиот суд постапка се по-
ведува по барање на околискиот јавен обвинител, 
а за кривичните дела од надлежноста на советот 
за малолетници на окружниот суд — по барање на 
окружниот јавен обвинител. 

За кривичните дела за кои се гони по предлог 
или по приватна тужба, постапка може да се по-
веде ако оштетениот му ставил предлог за пове-
дување на постапка на надлетаниот јавен обвини-

тел во срокот предвиден во членот 52 од овој за-
коник. 

Ако јавниот обвинител не ја поведе постапката 
спрема малолетникот, ќе го извести за тоа оште-
тениот. Оштетениот не може да ја преземе по-
стапката односно не може да му поднесе приватна 
тужба на судот, но може во срок од осум дена од 
приемот на известувањето на јавниот обвинител да 
бара советот за малолетници на надлежниот суд 
да одлучи за поведувањето на постапката. 

Член 436 
За кривичните дела од надлежноста на советот 

за малолетници на околиски суд јавниот обвинител 
може да одлучи да не поведе кривична постапка, 
иако постојат докази дека малолетникот сторил 
кривично дело, ако смета дека не би било целесо-
образно да се води постапка спрема малолетник 
со оглед на природата на кривичното дело и окол-
ностите под кои е сторено, . поранешниот живот 
на малолетникот и неговите лични особини. Зарг?ш 
утврдување на овие околности јавниот обвинител 
може да побара известувања од родителите односно 
од старателот на малолетникот, од други лица или 
установи, а кога тоа е потребно може овие лица, 
како и малолетникот, да ги повика во јавното 
обвинителство заради непосредно известување. Тој 
може да побара мислење од органот на старател-
ството за целесообразноста*" на поведувањето на 
постапка спрема малолетникот. 

Кога за донесувањето на одлука за поведу в ање 
постапка е потребно да се испитаат личните особини 
на малолетникот, јавниот обвинител може, во спо-
годба со органот на старателството, да го упати 
малолетникот во прифатилиште или во установа 
за испитување или воспитување, но најмногу на 
еден месец. 

Кога јавниот обвинител ќе најде дека не е це-
лесообразно да се поведе постапка спрема мало-
летникот, ќе го извести за тоа, со наведување на 
причините, органот на старателството и оштете-
ниот кои можат во срок од осум дена да бараат 
од советот за малолетници на окружниот суд да 
одлучи за поведувањето на постапката. 

Член 437 
Во случаите од членот 435 став 4 и членот 436 

став 3 советот за малолетници решава во седница 
откога претходно ќе Ги прибави списите од јавниот 
обвинител. На седницата се повикува јавниот об-
винител. 

Советот за малолетници може да одлучи по-
стапка да не се поведе или спрема малолетникот 
да се поведе постапка пред судијата за малолет-
ници. Против решението на советот за малолетници 
не е дозволена жалба. 

Кога советот ќе одлучи спрема малолетникот 
да се поведе постапка пред судијата за малолет-
ници, јавниот обвинител може да учествува во оваа 
постапка и ги има сите овластувања што според 
овој законик му припаѓаат во постапката. 

4. Подготвителна постапка 

Член 438 
Барањето за поведување на постапката јавниот 

обвинител, по правило, му го поднесува на суди-
јата за малолетници на околискиот или окружниот 
суд, според тоа кој од овие судови е надлежен да 
му суди на малолетникот. 

Судијата' за малолетници на окружниот суд 
може да му го довери водењето на подготвителната 
постапка на судијата за малолетници на околи-
скиот суд на чие подрачје малолетникот престој ува* 
ако тој суд е вон седиштето на окружниот суд. 

Јавниот обвинител може да бара овластените 
органи на внатрашните работи да ја Спроведат под-
готвителната постапка, ако би било тоа целесо-
образно, особено во случај кога постапката треба 
да се води на подпач1а на повеќе судови или за 
кривично дело сторено во состав на група. 
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Кога јавниот обвинител ќе им го довери спро-
ведувањето на подговителната постапка на ор-
ганите на внатрешните работи, ќе ѓо извести за тоа 
судијата за малолетници, кој може'од органите на 
внатрешните работи да го преземе водењето на 
подготвителната постапка. 

Член 439 
Во подготвителната постапка спрема малолет-

ник, покрај фактите што се однесуваат на кри-
вичното дело, посебно ќе се утврдат годините на 
малолетникот, околностите потребни за оценка на 
неговата душевна развиеност, ќе се испита среди-
ната во која и приликите под кои живее малолет-
никот и другите околности што се однесуваат до 
неговата личност. 

Заради утврдување на овие околности ќе се со-
слушаат родителите на малолетникот, неговиот ста-
рател и другите лица што можат да дадат 
потребни податоци. За овие околности ќе се побара, 
по потреба, извештај од органот на старателството, 
а ако малолетникот веќе бил во воспитна установа, 
во воспитно -попр авителен дом, дисциплински цен-
тар или ако бил ставен под надзор на органот на 
старателството ќе се прибави извештај и од овие 
установи. 

Прибирањето на одделни податоци за личноста 
на малолетникот може да му се довери и на опре-
делен службеник на органот на старателството. 

Кога за утврдување на здравствената состојба 
на малолетник, неговата душевна развиеност, пси-
хичките особини или склоности е потребно мало-
летникот да го прегледаат вештаци, за овој преглед 
ќе се определат лекари, психолози или педагози. 
Вакви испитувања на малолетник можат да се из-
вршат во здравствена или друга установа. 

Член 440 
Органот што ја води подготвителната постапка 

самиот го определува начинот за изведување на 
одделни дејствија држејќи се при тоа за одредбите 
од овој законик во онаа мерка што ги обезбедува 
правата на обвинетиот на одбрана, правата на о-
штетениот и прибирањето на доказите потребни за 
одлучување. 

По одобрение од органот што ја води подготви-
телната постапка, на дејствијата во подготвител-
ната постапка можат да присуствуваат јавниот 
обвинител и бранителот. Органот што ја води по-
стапката може да одобри на овие дејствија да при-
суствуваат и претставник на органот на старател-
ството и родителите односно старателот на малолет-
никот. Кога овие лица присуствуваат на дејствијата 
во подготвителната постапка, тие можат да ста-
ваат предлози и да упатуваат прашања. 

Член 441 
Органот што ја води подготвителната постапка 

може да нареди малолетникот во текот на под-
готвителната постапка да се смести во прифатили-
ште, воспитна или слична установа, да се стави под 
надзор на органот на старателството или да и се 
предаде на друга фамилија, ако е тоа потребно за-
ради издвојување на малолетникот од средината во 
која живеел или заради давање помош, заштита 
или сместување на малолетникот. 

Трошоците за сместувањето на малолетникот се 
и".» птуваат однапред од буџетските средства и 

--гЈчат в о трошоците на кривичната постапка. 

Член 442 
исклучок, органот што ја води подготви-
постапка може да нареди малолетник да 

* во притвор кога постојат за тоа причините 
т 3 82 став 2 на овој законик, 

^ притворот го определил орган на внатре-
шности, решението за продолжување на 
т над три дена го донесува судијата за 
- тци на окружниот суд по образложен 

- од органот на внатрешните работи. 

Врз основа на решението за притвор на суди-
јата за малолетници или на решението за продол-
жување на притворот, притворот може да трае нај-
многу еден месец. Советот за малолетници на окру-
жниот суд може поради оправдани причини да го/ 
продолжи притворот најмногу уште за два месеца/ 

Пред поведувањето на кривичната постапка 
органите на внатрешните работи можат по исклучок 
да претворат малолетник и да го задржат во 
притвор најмногу три дена, ако за тоа постојат при-
чините од членот 182 став 2 на овој законик. 

Член 443 
Малолетникот го издржува притворот, по пра-

вило, одвоено од полнолетни лица. 
Органот што ја води подготвителната постапка 

може да определи малолетникот да биде во притвор 
заедно со полнолетно лице ако осамувањето на ма-
лолетникот би траело подолго, а постои можност 
малолетникот да се стави во просторија со полно-
летно лице што не би влијаело штетно врз него. 

Органот што ја води подготвителната постапка 
ги има спрема притворените малолетници истите 
овластувања што според овој законик му припаѓаат 
на извидниот орган во поглед на притворениците 
и истражните затвореници. 

Член 444 
Откога ќе ги испита сите околности што се од-

несуваат на извршувањето на кривичното дело и 
на личноста на малолетникот, органот што ја води 
подготвителната постапка му ги доставува списите 
на надлежниот јавен обвинител, кој може да бара 
да се дополни подготвителната постапка. 

Ако не побара дополнение на постапката, јав-
ниот обвинител ќе му стави на советот за малолет-
ници образложен предлог малолетникот да се ка-
зни или спрема него да се применат воспитни 
мерки. 

Предлогот на јавниот обвинител треба да со-
држи: фамилијарно и родено име на малолетникот, 
неговите .години на возраст, опис на делото, дока-
зи од кои произлегува дека малолетникот го извр-
шил кривичното дело, образложение кое треба да 
содржи оценка на душевната развиеност на мало-
летникот и предлог да се казни малолетникот од-
носно спрема него да се применат воспитни мерки. 

Член 445 
Ако во текот на подготвителната постапка јав-

ниот обвинител најде дека нема основ за водење 
постапка спрема малолетникот, ќе му стави пред-
лог на судијата за малолетници да ја запре постап-
ката. Вака ќе постапи јавниот обвинител и кога 
подготвителната постапка ја водел овластен орган 
на внатрешните работи. За предлогот за запирање 
на постапката јавниот обвинител ќе го извести и 
органот на старателството, кој е должен во случај 
на несогласување со предлогот на јавниот обви-
нител да го извести за тоа судијата за малолетни-
ци во срок од осум дена од денот на приемот на 
известувањето од јавниот обвинител. 

Ако судијата за малолетници на околискиот 
или окружниот суд не се согласи со предлогот на 
јавниот обвинител, ќе побара за тоа да одлучи со-
ветот за малолетници на окружниот односно врхов-
ниот суд. Советот за малолетници донесува одлука 
по сослушување на надлежниот јавен обвинител. 
Вака ќе постапи судијата за малолетници и кога 
само органот на старателството не се согласил со 
предлогот на јавниот обвинител. 

Одредбата од членот 437 став 3 на овој зако-
ник важи и кога советот за малолетници не ќе го 
усвои предлогот на јавниот обвинител за запирање 
на постапката. 

Член 446 
Кога јавниот обвинител во случаите предви-

дени во членот 437 и 445 на овој законик не уче-
ствувал во постапката спрема малолетникот, суди-
јата за малолетници по завршената подготвителна 
постапка ќе му го изнесе предметот на советот за 
малолетници заради судење. 
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Член 447 
Органите на кои им е доверено водењето на 

подготвителна постапка спрема малолетник (член 
438 ст. 2 и 3) се должни да го известуваат судијата 
за малолетници секои 15 дена за причините пора-
ди кои не е завршена подготвителната постапка 
во секој одделен предмет. 

Судијата за малолетници го известува прет-
седателот на судот секој месец кои предмети на 
малолетници не се завршени и за причините пора-
ди кои во врска со одделни предмети постапката 
е уште во тек. Претседателот на судот ќе презема, 
по потреба, мерки да се забрза постапката. 

5. Постапка пред советот за малолетници 
Член 448 

Кога ќе го прими предлогот на јавниот обви-
нител, како и кога постапката спрема малолетник 
се води без предлог на јавниот обвинител, судаја^-
та за малолетници закажува седница на советот 
или главен претрес. 

Кога постапката спрема малолетник се води без 
предлог на јавниот обвинител, судијата за мало-
летници ќе изнесе на почетокот на седницата од-
носно претресот кое кривично дело му се става на 
малолетникот на товар. 

Казни и заводски мерки можат да се изречат 
само по одржаниот главен претрес. Другите во-
спитни мерки можат да се изречат и на седница 
на советот. 

На седница на советот може да се одлучи да 
ее одржи главен претрес. 

За седницата на советот се известуваат и на 
неа можат да присуствуваат јавниот обвинител, 
бранителот и претставникот на органот на стара-
телството. 

Судијата за малолетници ќе му ја соопшти на 
малолетникот воспитната мерка што е изречен^ 
спрема него на седницата на советот. 

Член 449 
Кога советот за малолетници одлучува врз 

основа на главен претрес, согласно ќе се примену-
ваат одредбите од овој законик за подготовките за 
главниот претрес, за раководењето со главниот пре-
трес, за одложувањето и прекинувањето на глав-
ниот претрес, за записникот и за текот на главниот 
претрес; но судот може да отстапи од овие пра-
вила ако смета дека нивната примена не би била 
целесообразна во конкретниот случај. 

Покрај лицата наведени во членот 265 од овој 
законик, на главниот претрес ќе се повикаат роди-
телите на малолетникот односно старателот и ор-
ганот на старателството. Недоаѓање^ на родите-
лите, старателот или претставникот на органот на 
старателството не го спречува судот да го одржи 
главниот претрес. 

Освен малолетникот на главниот претрес мора 
да присуствува јавниот обвинител кога ставил 
предлог во смисла на членот 444 од овој законик, 
а во случаите на задолжителна одбрана — и бра-
нителот. 

Одредбите од овој законик за измена и проши-
рување на обвинението ќе се применуваат и во по-
стапката спрема малолетник, со тоа што советот 
за малолетници е овластен и без предлог на јавниот 
обвинител да донесе одлука врз основа на фактич-
ната состојба што е изменета на главниот претрес. 

Член 450 
Кога му се суди на малолетник, секогаш ќе се 

исклучи јавноста. 
Советот може да дозволи на претресот да при-

суствуваат лица што се занимаваат со заштита и 
воспитување на малолетници или со отстранување 
на малолетничкиот криминалитет, како и научни 
работници. 

Во текот на претресот советот може да нареди, 
освен јавниот обвинител, бранителот и претстав-
никот на органот на старателството, од заседанието 
да се отстранат сите или одделни лица. 

За време на изведувањето на одделни докази 
или говор на странките советот може да нареди 
малолетникот да се отстрани од заседанието. 

Член 451 
Во теко® на постапката пред судот, судијата за 

малолетници или советот за малолетници може да 
донесе одлука за привремено" сместување на мало-
летникот (член 441), а може и да ја укине одлука-
та што е донесена порано за тоа. 

Член 452 
Судијата за малолетници е должен да закаже 

главен претрес или седница на советот во срок од 
осум дена од денот на приемот на предлогот од јав-
ниот обвинител или од денот на завршетокот на 
подготвителната постапка (член 446) односно од 
одлуката да се одржи претрес што е донесена на 
седницата на советот. За секое продолжување на 
овој срок судијата за малолетници мора да има 
одобрение од претседателот на судот. 

Одложување или прекинување на главниот 
претрес се врши само по исклучок. За секое одло-
жување или прекинување на главниот претрес су-
дијата за малолетници ќе то извести претседателот 
на судот и ќе ти изнесе причините за одложувањето 
односно за прекинувањето. 

Судијата за малолетници е должен во срок од 
три дена по објавувањето писмено да ја изработи 
пресудата односно решението. 

Член 453 
Советот за малолетници не е врзан за предло-

гот на јавниот обвинител при одлучувањето дали 
спрема малолетникот ќе изрече казна или ќе при-
мени воспитна мерка. Но ако постапката спрема 
малолетникот се води без предлог на јавниот обви-
нител или ако јавниот обвинител се откажал од 
предлогот, советот не може на малолетникот да му 
изрече казна туку само воспитна мерка. 

Советот со решение ќе ја запре постапката 
во случаите кога судот според членот 329 точ. 4 до 
6 на овој законик донесува пресуда со која се од-
бива обвинението или со која оптужениот се осло-
бодува од обвинението (член 330), како и кога сове-
тот ќе најде дека не е целесообразно да му се из-
рече на малолетникот ниту казна ниту воспитна 
мерка. 

Советот донесува решение и кога му изреку-
ва воспитна мерка на малолетникот. Во изреката 
на ова решение се наведува само која мерка се 
изрекува, но малолетникот нема да се огласува за 
виновен за кривичното дело што му се става на то-
вар. Во образложението на решението ќе се наве-
де описот на делото и околностите што ја прав-
даат примената на изречената воспитна мерка. 

Пресудата со која му се изрекува казна на ма-
лолетникот се донесува во формата предвидена во 
членот 331 на овој законик. 

Ако советот за малолетници на околискиот суд 
утврди дека за судење е надлежен советот за ма-
лолетници на окружниот суд, ќе донесе решение 
за отстапување на предметот на тој суд. 

Член 454 
Судот може да го осуди малолетникот на пла-

ќање трошоците на кривичната постапка и на 
исполнување имотноправните барања само ако на 
малолетникот му изрекол казна. Ако спрема мало-
летникот е применета воспитна мерка, трошоците 
на постапката паѓаат на товар на буџетските сред-
ства, а оштетениот заради остварување на имот-
исправното барање се упатува на процес. 

6. Правни лекови 

Член 455 
Против пресудата со која на малолетник му е 

изречена казна, против решението со кое на мало-
летник му е Изречена воспитна мерка и против ре-
шението за запирање на постапката (член 453 став 
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2) можат да изјават жалба сите лица што имаат 
право на жалба против пресудата (член 339), и тоа 
во срок од осум дена по приемот на пресудата од-
носно решението; 

Бранителот, јавниот обвинител, брачниот дру-
гар, роднина по крв во права линија, посвоител, 
старател, брат, сестра и хранител можат да изјават 
жалба во корист на малолетник и против неговата 
волја. 

Жалбата против решението со кое се изрекува 
заводска мерка или мерка упатување во дисци-
плински центар го задржува извршувањето на, ре-
шението ако судот во согласност со родителите на 
малолетникот не одлучи поинаку. 

Член 456 
Второстепениот совет може да ја преправи 

првостепената одлука со изрекување на потешка 
мерка на малолетникот само ако е тоа предложено 
во жалбата и ако одржи претрес. 

Член 457 
Барањето за заштита на законитоста може да 

се подаде како во случај кога со судската одлука е 
повреден закон така и во случај кога неправилно 
е применета казната или некоја воспитна. мерка 
спрема малолетникот. 

Член 458 
Одредбите за повторување на кривичната по-

стапка завршена со правосилна пресуда согласно 
ќе се применуваат и на повторувањето на постап-
ката завршена со правосилно решение за примена 
на воспитната мерка или за запирање на постапка-
та спрема малолетникот (член 445 став 2). 

7. Надзор на судот над спроведувањето на мерките 
Член 459 

Управата на воспитната установа или на во-
опитно-поправителниот дом во кој е сместен ма-
лолетникот е должна секои шест месеци да му до-
ставува на судот што ја изрекол воспитната мерка 
извештај за поведението на малолетникот. Судијата 
за малолетници на тој суд може и самиот да ги 
посетува малолетниците сместени во воспитна уста-
нова или во воопитно-поправителен дом. 

Ако е изречена мерка на засилен надзор од 
страна на родителите или старателот, но не е опре-
делен надзор на органот на старателството, судија-
та за малолетници може да бара известување од 
тој орган за примена на мерката. 

8. Запирање на извршувањето и измена на одлу-
ката за воспитните мерки 

Член 460 
Одлуката за заменување на мерката засилен 

надзор или на заводската мерка со друга таква 
мерка (член 79 на Кривичниот законик) ја донесува 
судот што во прв степен го донесел решението за 
воспитната мерка кога ќе најде самиот дека е тоа. 
потребно, или по Предлог од јавниот обвинител, 
управникот на заводот или органот на старател-
ството на кој му е доверен надзорот над малолет-
никот. 

Пред донесување на одлуката судот ќе го со-
слуша јавниот обвинител, малолетникот, родите-
лот или старателот на малолетникот или други 
лица, а ќе ги прибави и потребните извештаи од 
органот на старателството или од други органи и 
установи. 

Според одредбите од претходните ставови се 
донесува и одлуката за запирање на воспитната 
мерка на засилен надзор или на заводската мерка. 

Одлуката за запирање или заменување на во-
спитната мерка ја донесува советот за малолетници. 

Среда,' 3 февруари 1960 

Д Е Л Т Р Е Т 
ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

Г л а в а XXVIII 

ПОСТАПКА ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ 

Член 461 
Ако обвинетиот сторил кривично дело во не-

пресметлива состојба (член 6 став 1 од Кривичниот 
законик) јавниот обвинител, ако смета дека е сто-
рителот на делото опасен за својата околина, ќе му 
даде цредлог на судот за испраќање на сторителот 
во завод за душевно болни лица или во друг завод 
за чување и лекување. 

Во овој случај обвинетиот, што се наоѓа во 
притвор или истражен затвор, нема да се пушти 
на слобода туку привремено ќе се смести во некој 
завод за чување и лекување или во некоја годна 
просторија додека не се заврши постапката за при-
мена на мерката за безбедност. 

Член 462 
За примена на мерката за безбедност испраќање 

во завод за душевни болни лица или во друг завод 
за чување и лекување решава по одржаниот пре-
трес судот што е надлежен за судење во прв степен. 

Покрај лицата што мораат да се повикаат на 
претресот, ќе се повикааат и лекари како вештаци 
и тоа по можност психијатри. Обвинетиот ќе се 
повика ако е неговата состојба таква да може да 
присуствува на претресот. За претресот ќе се изве-
сти брачниот другар на обвинетиот и неговите ро-
дители односно старателот, а спрема околностите и 
други блиски роднини. 

Ако врз основа на спроведените докази судот 
утврди дека обвинетиот сторил определено-кривично 
дело и дека во времето кога го извршил кривичното 
дело бил непресметлив, ќе одлучи врз основа на 
сослушувањето на повиканите лица и наодите и 
мислењата на вештаците дали обвинетиот ќе се 
испрати во завод за душевно болни лица или во 
друг завод за чување и лекување. 

Ако најде судот дека обвинетиот не бил непре-
сметлив ќе ја :апре постапката за примена на мер-
ките за безбедност. 

Против решението на судот можат да подадат 
жалба во срок од осум дена по приемот на реше-
нието сите лица што имаат право да се жалат про-
тив пресудата (член 339). 

Член 463 
Постапка за примена на мерката за безбедност 

испраќање во завод за душевно болни Дица или во 
друг завод за чување и лекување ќе се спроведе 
и кога на главниот претрес ќе се установи дека 
обвинетиот кога го извршил кривичното дело бил 
непресметлив. 

Член 464 
Кога судот во пресудата на намалено пресмет-

ливо лице ќе му изрече казна, ќе одлучи за него-
вото испраќање во завод за душевно болни лица: 
или во друг завод за чување и лекување, ако најде 
дека е опасно за својата околина. 

Член 465 
Правосилната одлука за испраќање во завод за 

душевно болни лица или во друг завод за чување 
и лекување (член 462 и 464) ќе се испрати до судот 
што е надлежен да одлучи за лишение од деловната 
способност. За одлуката ќе се извести и органот за 
старателство. 

Член 466 
По предлог од управата на заводот или од орга-

нот за старателство, а по сослушувањето на јавниот 
обвинител, судот што во прв степан го донесел 
решението за испраќање во завод ќе донесе реше-
ние за отпуштање од заводот, нога врз основа на 
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мислење од лекар ќе најде дека не е потребно ната-
мошно лекување и чување. 

Во решението за отпуштање од завод лице со 
намалена пресметливост што во заводот поми-
нало помалу време отколку што изнесува изречената 
казна, судот ќе одлучи дали тоа лице остатокот на 
казната ќе го издржи во казнено-поправителна 
установа или ќе се пушти на слобода со условен 
отпуст (член 61 став 4 на Кривичниот законик). 

Член 467 
За примената на мерката за безбедност за-

должително лекување на алкохоличари или нар-
комани судот одлучува откога ќе прибави наод и 
мислење од вештаци. Вештаците треба да се из ја -
снат и за можностите за лекување на обвинетиот, 
како и за изгледите за успех на таквото лекување. 

Член 468 
Предметите што можат или мораат да се од-

земат според кривичниот закон, ќе се одземат и кога 
кривичната постапка не ќе се заврши со пресуда 
со која се огласува оптужениот за виновен, ако го 
бараат тоа интересите на општата безбедност или 
причините на моралот. 

Посебно решение за тоа донесува органот пред 
кој се водела постапката во моменот кота е завр-
шена односно кога е запрена постапката. 

За жалбата против ова решение одлучува совет 
на окружниот суд. 

Член 469 
Имотната корист постигната со извршување или 

по повод извршувањето на кривичното дело се 
утврдава во кривичната постапка по службена 
должност. 

Судот и другите органи пред кои се води кри-
вичната постапка се должни во текот на постап-
ката да прибираат докази и да ги извидуваат окол-
ностите што се од важност за утврдувањето на 
имотната корист. 

Ако оштетениот ставил имотноправно барање 
во поглед на враќањето на предметите прибавени 
со кривичното дело односно во поглед на износот 
што п одговара на вредноста на предметите, имот-
ната корист ќе се утврдува само во оној дел што 
не е опфатен со имотноправното барање. 

Член 470 
Кога доаѓа предвид одземање на имотна корист 

од установа, стопанска или општествена организа-
ција (член 62а на Кривичниот законик), претстав-
никот на установата односно организацијата ќе се 
сослуша во претходната постапка и ќе се повика 
на главниот претрес. Во поканата ќе се предупреди 
установата односно организацијата дека главниот 
претрес ќе се одржи и без присуство на нејзин 
претставник и дека во тој случај ќе се прочитаат 
неговите поранешни изјави. 

Предавникот на установата односно организа-
цијата ќе се сослуша на главниот претрес по обви-
нетиот. 

Тој е овластен во врска со утврдувањето на 
имотната корист да предлага докази и, по овласту-
вање од претседателот на советот, да им поставува 
прашања на оптужениот, на сведоците и вештаците. 

Исклучувањето на јавноста на главниот пре-
трес не се однесува на претставникот на установата 
односно организацијата. 

Ако судот во текот на главниот претрес утврди 
дека доаѓа предвид одземање на имотна корист од 
установа или стопанска или општествена органи-
зација, ќе го прекине претресот и ќе го повика 
претставникот на установата односно организаци-
јата. 

Член 471 
Судот ќе ја одмери височината на износот на 

имотната корист по слободна оценка ако нејзиното 
утврдување би било сврзано со ,несразмерни те-
шкотии или со значително одолжување на по-
стапката. 

Кога постојат околности од претходниот став, 
а имотната корист би требало да се одземе од уста-
нова, стопанска или општествена организација, 
судот во пресудата ќе изрече само одземање на 
имотната корист, со тоа височината на износот да 
се утврди во постапката пред стопански суд според 
прописите што се применуваат за утврдување на 
добивката што ја постигнала стопанската органи-
зација со извршувањето на стопанскиот престап. 

Член 472 
Кога доаѓа предвид примената на мерката за 

безбедност одземање на имотната корист, судот по 
службена должност ќе определи според одредбите 
што важат за извршната постапка привремени мер-
ки за обезбедување на барањето за имотната ко-
рист настаната со извршувањето на кривичното 
дело. Во таков случај важат согласно одредбите од 
членот 106 ст. 2 и 3 на овој законик. 

Член 473 
Мерката за безбедност одземање на имотната 

корист судот може да ја изрече во пресудата со која 
оптужениот се огласува за виновен, во решението 
за судска опомена или во решението за примена на 
воспитната мерка. 

Во изреката на пресудата или на решението 
судот ќе наведе кои предмети односно паричен 
износ се одзема. 

Заверен препис од пресудата односно решени-
ето п се доставува и на установата, стопанската или 
општествената организација, ако судот изрекол 
одземање на имотната корист од таа установа од-
носно организација. 

Член 474 
Установата, стопанската или општествената ор-< 

ганизација може да изјави жалба против пресудата 
односно решението и да стави барање за повтору-
вање на кривичната постапка во поглед на одлу--
ката за одземање на имотната корист. 

Член 475 
Одредбите од членот 340 ст. 2 и 3 и чл. 348 и 

351 на овој законик согласно ќе се применуваат во 
поглед на жалбата против одлуката за одземањето 
на имотната корист. 

Член 476 
Доколку во оваа глава не постојат посебни од-

редби за постапката за примена на мерките за 
безбедност, согласно ќе се применуваат другите од-
редби од овој законик. 

Г л а в а XXIX 
ПОСТАПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И БРИШЕ-

Њ Е НА ОСУДАТА 

'Член 477 
Решението за бришење на осудата (член 88 на 

Кривичниот законик) го донесува по службена 
должност овластениот орган на внатрешните работи 
на околискиот народен одбор надлежен според жи-
веалиштето на осуденото лице и за тоа ги изве-
стува органите надлежни за водење на казнената 
евиденција. 

Пред донесувањето на решението за бришење 
на осудата ќе се извршат потребните проверувања, 
а . особено ќе се приберат податоци за тоа дали 
против осудениот е во тек кривична постапка за 
некое ново кривично дело . створено пред истекот 
на срокот предвиден за бришење на осудата. 

Член 478 
Ако надлежниот орган на внатрешните работи 

не донесе решение за бришење на осудата, осуде-
ното лице може да бара да се утврди дека брише-
њето на осудата настапило според законот. 

Ако органот на внатрешните работи не постапи 
по барањето на осудениот во срок од 30 дена по 
приемот на барањето, осудениот може да бара 
судот што во прв степен ја изрекол пресудата да 
донесе решение за бришење на осудата. 
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За ова барање одлучува судот по сослушување 
на јавниот обвинител. 

Член 479 
Ако условната осуда не биде отповикана, судот 

што судел во прв степен ќе донесе решение со кое 
се утврдува бришењето на условната осуда. Ова 
решение ќе му се достави на осудениот, на јавниот 
обвинител и на органот надлежен за водење на 
казнената евиденција. 

Член 480 
Во уверението што се дава врз основа на ка-

знената евиденција, не смее да се споменува бри-
шаната осуда 

Член 481 
Молбата за укинување на правните последици 

на осудата (член 87 став 2 на Кривичниот законик) 
му се поднесува на окружниот суд на живеали-
штето на осудениот. 

Судијата што ќе биде определен за тоа, прет-
ходно ќе испита дали поминало потребното време 
според законот, па ќе ги изврши потребните извиди, 
ќе ги утврди фактите на кои се повикува молите-
лот и ќе прибере докази за сите околности што се 
важни за одлуката. 

Судот може за држењето на осудениот да по-
бара извештај од органите на внатрешните работи 
на чие подрачје осудениот престојувал по издр-
жаната, простената или застарената главна казна, 
а може таков извештај да бара и од казнено-по-
правиггелната установа каде што ја издржал ка-
зната осудениот. 

По извршените извиди, а по сослушување на 
јавниот обвинител, окружниот суд ќе му ги достави 
описите со образложен предлог на врховниот суд 
на народната република односно на Автономна По-
краина Војводина. 

Врховниот суд на народната република односно 
на Автономна Покраина Војводина, пред донесу-
вањето на решението во врска со молбата за уки-
нување на правните последици на осудата, ќе при-
бави мислење од јавниот обвинител на народната 
република односно на Автономна Покраина Војво-
дина. 

Член 482 
Против одлуката на судот во врска со молбата 

за укинување на правните последици на осудата 
жалба на Сојузниот врховен суд може да му изја-
ват молителот и јавниот обвинител на народната 
република односно на Автономна Покраина Војво-
дина. 

Член 483 
Во случај на одбивање на молбата, нова молба 

не може да се поднесе пред истекот на две години 
од денот на правосилноста на решението за одби-
вање на поранешната молба. 

Г л а в а XXX 
ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ МЕЃУНАРОДНА 

КРИВИЧНОПРАВНА ПОМОШ 

Член 484 
Меѓународната кривичноправна помош се врши 

според одредбите од овој законик доколку со меѓу-
народните договори не е нешто друго определено. 

Член 485 
Молбите од домашните судови за правна по-

мош во кривичните предмети се испраќаат до 
странските органи по дипломатски пат. На ист на-
чин се испраќаат молби од странски органи за 
правна помош до домашните судови. 

Член 486 
Државниот секретаријат за надворешни работи 

ќе ја испрати молбата од странскиот орган за прав-
на помош до државниот секретаријат за право-
судна управа на народната република, кој ќе ја 
испрати на постапка до окружниот суд на чие под-
рачје престојува лицето на кое треба да му се пре-

даде некаков опис или што треба да се испита или 
соочи или на чие подрачје треба да се изврши не-
какво друго истражно дејствие. 

За позволеноста и начинот на извршувањето 
на дејствието што е предмет на молбата од стран-
скиот орган одлучува домашниот суд според про-
писите на Југославија. 

Член 487 
Домашните судови нема да постапат по молба 

од странски орган со која се бара извршување на 
кривична пресуда на странскиот суд. 

Кога молбата се однесува до кривично дело за 
кое според домашните прописи не е позволена 
екстрадиција, судот ќе побара преку државниот се-
кретаријат за правосудна управа на народната ре-
публика упатство од Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за правосудни работи дали ќе се 
постапи по молбата. 

Член 48-8 
По кривичните дела правење и пуштање во 

оптек фалсификувани пари, неовластено произ-
водство, преработка и продажба на опојни дроги и 
отрови, трговија со бели робје, производство и ра-
стурање на порнографски списи, како и по други 
кривични. дела во поглед кои се предвидува со 
меѓународните договори централизација на подато-
ците, органот пред кој се води кривичната постап-
ка е должен да ги испрати без одлагање до соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работи 
податоците за кривичното дело и сторителот, а пр-
востепениот суд и правосилната пресуда. 

Г л а в а XXXI 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВИНЕТИ И 
ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Член 469 
Издавање обвинети или осудени лица ќе се 

бара и ќе ое врши според одредбите од овој законик 
доколку со меѓународни договори не е опреде-
лено нешто друго. 

Член 490 
Претпоставки за издавање се: 
1) лицето чие издавање се бара да не е држав-

јанин на Федеративна Народна Република Југосла-
вија; 

2) делото поради кое се бара издавање да не е 
извршено на територијата на Југославија против 
неа или нејзин државјанин; 

3) делото поради кое се бара издавање да е 
кривично дело и според домашен закон и според 
законот на државата каде е извршено; 

4) според домашен закон да не настапила заста-
реност за кривично гонење или застареност за извр-
шување на казната, пред да е странецот притворен 
или како обвинет испитан; 

5) странецот чие издавање се бара да не е по-
ради истото дело веќе осуден од домашен суд, или 
за истото дело да не е правосилно ослободен од 
домашен суд., освен да се стекнуваат услови за 
повторување на кривичната постапка предвидени 
со овој законик, или против странецот да не е во 
Југославија поведена кривична постапка поради 
истото дело сторено опрема нашата држава или 
спрема наш државјанин; 

6) да е утврден идентитетот на лицето чие из-
давање се бара; 

7). да има доволно докази за основано сомнение 
дека странецот чие издавање се бара го сторил 
определеното кривично дело или дека постои пра-
восилна пресуда. 

Член 491 
Постапката за издавање обвинети или осудени 

странци се поведува по молба од странската др-
жава. 

Молбата за издавање се поднесува по дипло-
матски пат. 
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Кон молбата за издавање мораат да се при-
ложат: 

. 1) средства за утврдување идентитетот на обви-
нетиот односно на осудениот (точен опис, фотогра-
фии, отисоци од прстите и ел.); 

2) уверение или други податоци за државјан-
ството на странецот; 

3) обвинителен акт или пресуда или одлука за 
притвор или некој акт рамен на оваа одлука, во 
оригинал или заверен препис, во кои треба да е 
назначено фамилијарно™ и роденото име на лицето 
чие издавање се бара и други податоци потребни 
за утврдување неговиот идентитет, опис на делото, 
законски назив на кривичното дело и докази за 
основаното сомнение; 

4) извод од текстот на кривичниот закон на 
странската држава што треба да се примени или 
е применет спрема обвинетиот поради делото по 
повод кое се бара издавањето, а ако е делото из-
вршено на територија на трета држава, тогаш и 
извод од текстот на кривичниот закон на таа др-
жава. 

Ако опоменатите прилози се составени на стран-
ски јазик треба да е приложен и заверен превод 
на еден од јазиците на народите на Југославија. 

Член 492 
Државниот секретаријат за надворешни работи 

ја испраќа молбата за издавање странец преку 
државниот секретаријат за правосудна управа на 
народната република до истражниот судија на оној 
окружен суд на чие подрачје странецот престојува 
или на чие подрачје ќе се најде. 

Ако не се знае живеалиштето или престојува-
лиштето на странецот чие издавање се бара, ќе се 
установи ова претходно преку органите на внатре-
шните работи. 

Ако молбата им одговара на условите од чле-
нот 491 на овој законик истражниот судија ќе из-
даде налог странецот да се притвори, ако постојат 
услови за притвор по членот 182 од овој законик, 
односно ќе преземе други мерки за да се обез-
беди неговото присуство, освен ако е очигледно 
веќе од самата молба дека нема место на издавање. 

Истражниот судија, откога ќе го установи иден-
титетот на странецот, ,ќе му соопшти веднаш зо-
што и врз основа на кои докази се бара неговото 
издавање и ќе го повика да наведе, што има во 
своја одбрана. 

За испитувањето и одбраната ќе се состави за-
писник. Истражниот судија ќе го упати странецот 
дека може да земе бранител или ќе му го постави 
по службена должност, кога е во прашање кри-
вично дело за кое одбраната според овој законик е 
задолжителна. 

Член 493 
, Во итни случаи, кота постои опасност дека 

странецот ќе побегне или дека ќе се скрие, дома-
шниот орган надлежен за определување притвор, 
може да определи притвор заради спроведување 
до истражниот судија врз основа на молба од на-
длежниот странски орган, без оглед на кој начин 
е испратена. Во молбата треба да бидат наведени 
податоците за утврдување идентитетот на стране-
цот, природата и називот на кривичното дело, бро-
јот на одлуката, датум, место и назив на странскиот 
орган што го определил притворот и изјава дека 
издавањето ќе биде барано по редовен пат. 

Кога ќе се определи притвор во смисла на 
претходниот став и странецот се спроведе до истра-
жниот судија, истражниот судија по неговото испи-
тување ќе го извести за притворот Државниот се-
кретаријат за надворешни работи преку Државниот 
секретаријат за правосудна управа на народната 
република. 

Истражниот судија ќе го пушти на слобода 
странецот кога ќе престанат причините за притвор 
или ако молбата за издавање не ќе биде поднесена 
во срокот што го определил тој, водејќи сметка за 
оддалеченоста на државата што го бара издава-

њето, а кој срок не може да биде подолг од три 
месеци^ од денот на притворањето на странец^. 
За овој срок ќе се извести странската држава. По 
молба од странската држава советот на окружниот 
суд може да го продолжи овој срок во оправдани 
случаи најмногу уште за два месеца. 

Кога ќе биде поднесена пропишаната молба во 
определениот срок истражниот судија ќе постапи 
според членот 492 ст. 3 и 4 од овој законик. 

Член 494 
По сослушување на јавниот обвинител и на 

бранителот истражниот судија, по потреба, ќе спро-
веде и други извидени дејствија со цел да се утвр-
ди дали постојат претпоставки за издавање на 
странецот односно за предавање на предметите на 
кои или со кои е сторено кривично дело, ако се 
тие предмети одземени од странецот. 

По спроведените извиди истражниот судија ќе 
ги испрати извидените списи со свое мислење до 
советот на окружниот суд. 

Ако против странецот, чие издавање се бара, 
ка ј домашен суд е во тек кривична постапка поради 
исто или друго кривично дело истражниот судија 
ќе го назначи тоа во списите. 

Член 496 
Ако советот на окружниот суд најде дека не 

се исполнети законските претпоставки за издавање, 
ќе донесе решение да се одбива молбата за изда-
вање. Ова решение ќе го испрати окружниот суд 
по службена должност до врховниот суд на народ-
ната република односно до Врховниот суд на Авто-
номна Покраина Војводина, кој по сослушувањето 
на јавниот обвинител ќе го потврди или укине или 
преправи решението на окружниот суд. 

Ако е странецот во притвор, советот на окру-
жниот суд може да одлучи тој да остане во при-
твор до правосилноста на решението за одбивање 
на издавањето. 

Правосилното решение со кое се одбива изда-
вањето ќе се испрати преку државниот секрета-
ријат за правосудна управа на народната републи-
ка до Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти кој ќе ја извести за тоа странската држава* 

Член 496 
Ако советот на окружниот суд најде дека се 

исполнети законските претпоставки за издавање на 
странецот (член 490), ќе го утврди тоа со решение. 
Против ова решение странецот има право да, се 
жали до врховниот суд на народната република 
односно до Врховниот суд на Автономна Покраина 
Војводина. 

Член 497 
Ако врховниот суд на народната република од-

носно Врховниот суд на Автономна Покраина Вој-
водина најде дека се исполнети законските прет-
поставки за издавање на странецот односно ако 
против такво решение на окружниот суд не ќе 
биде вложена жалба, предметот се испраќа до со-
јузниот јавен обвинител, кој ќе одлучи за издава-
њето. 

Член 498 
Сојузниот јавен обвинител донесува решение 

со кое го позволува или не позволува издавањето. 
Сојузниот јавен обвинител може да донесе реше-
ние да се одложи издавањето затоа што поради 
друго кривично дело кај домашен суд е во тек 
кривична постапка против странецот чие издавање 
се бара или што странецот се наоѓа на издржување, 
на казната во Југославија. 

Сојузниот јавен обвинител нема да позволи 
издавање на странец што во Југославија ужива 
право на азил (член 97 став 4 од Кривичниот за-
коник) или ако е во прашање политичко или воено 
кривично дело. Тој може да одбие издавање ако 
се во прашање кривични дела за кои во домашен 
закон е предвидена казна затвор до пет години или 
ако странскиот суд изрекол казна лишенине од сло-
бода до една година. 
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Член 499 
Во решението со кое го позволува издавањето 

на 'странецот сојузниот јавен обвинител ќе наведе: 
1) дека тој не може да се гони за друго кри-

вично дело сторено пред издавањето; 
2) дека спрема него не може да се изврши ка-

зна за друго кривично дело сторено пред издава-
њето; 

3) дека спрема него не може да се примени по-
тешка казна од онаа на која што е осуден; 

4) дека тој не смее да и се издаде на трета 
држава заради гонење за кривично дело сторено 
пред позволеното издавање. 

Освен наведените услови сојузниот јавен обви-
нител може да постави и други услови за изда-
вањето. 

Член 500 
За решението со кое е одлучено за издавањето 

ќе се извести странската држава по дипломатски 
пат. 

Решението со кое се позволува издавање ќе се 
испрати до сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи кој наредува странецот да се спро-
веде до граница, каде ќе им се предаде на догово-
рено место на органите од странската држава што 
го барала издавањето. 

Член 501 
Ако повеќе странски држави бараат издавање 

на исто лице поради исто кривично дело, ќе и се 
даде предимство на молбата од државата чиј др-
жавјанин е тоа лице, а ако оваа држава не бара 
издавање,* на молбата од државата на чие подрачје 
е извршено кривичното дело, а ако е делото извр-
шено на подрачја на повеќе држави или не се знае 
каде е извршено, тогаш на молбата од државата 
што го барала издавањето прва. 

Ако повеќе странски држави бараат издавање 
на исто лице поради различни кривични дела, ќе 
ft се даде предимство на молбата од онаа држава 
чиј државјанин е тоа лице, а ако оваа држава не 
бара издавање, на молбата од државата на чие по-
драчје е сторено најтешкото кривично дело, а ако 
се делата од иста тежина, на молбата од државата 
што го барала издавањето прва. 

Член 502 
Ако против лице што се наоѓа во странска др-

жава се води кривична постапка во Југославија 
или ако лицето што се наоѓа во странска држава 
го казнил домашен суд, Сојузниот јавен обвинител 
може да подаде молба за издавање. 

Молбата се подава до странската држава по 
дипломатски пат и кон неа се приложуваат испра-
вите и податоците од членот 491 од овој законик. 

Член 503 
Кога постои опасност дека лицето за кое се 

бара издавање ќе побегне или ќе се скрие, соју-
зниот јавен обвинител може и пред да се постапи 
според членот 502 од овој законик, да бара против 
ова лице да се преземат потребни мерки заради 
негово притворање. 

Во молбата за времено притворање посебно ќе 
се назначат податоците за идентитетот па бараното 
лице, природата и називот на кривичното дело, 
бројот на одлуката, датумот, местото и називот на 
органот што го определил притворот односно пода-
тоците за правосилноста на пресудата, како и из-
јава дека издавањето ќе се бара по редовен пат. 

Член 504; 
Ако бараното лице биде издадено, ќе може 

да се гони кривично односно ќе може опрема него 
да се изврши казна само за кривичното дело за 
кое е одобрено издавањето. 

Ако такво лице е правосилно осудено од до-
машен суд и за други пред издавањето сторени 
кривични дела за кои не е одобрено издавање, ќе 
се применат согласно одредбите на членот 377 од 
овој законик. 

Ако е издавањето одобрено под определени 
услови во поглед на видот или височината на ка -
зната која може да се изрече односно изврши и 
под тие услови ќе биде прифатено, судот при из-
рекувањето на казната е врзан со тие услови, а 
ако е во прашање извршување на веќе изречена 
казна, судот што судел во последен степен ќе ја 
преправи пресудата и изречената казна ќе ја со-
образи со условите на издавањето. 

Член 505 
Ако странска држава бара издавање од друга 

странска држава, а бараното лице би требало да 
се спроведе преку територијата на Југославија, 
спроведувањето може по молба од заинтересирана-
та странска држава да го позволи сојузниот јаве« 
обвинител, под услов да не е во прашање домашен 
државјанин и издавањето да не се врши за поли-
тичко или воено кривично дело. 

Молбата за спроведување на лицето преку те-
риторијата на Југославија мора да ги содржи сите 
податоци од членот 491 на овој законик. 

Под услов на заемност трошоците за спрове-
дување лица преку територијата на Југославија 
паѓаат на товар на буџетските средства. 

Г л а в а XXXII 

ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА НА 
НЕОПРАВДАНО ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Член 506 
Лицето што во кривичната постапка е неоправ-

дано осудено поради кривично дело може да бара 
од државата да му ја надомести имотната штета 
претрпена поради осудата. 

Се смета дека лицето е неоправдано осудено: 
1) ако со правосилна пресуда било осудено, па 

подоцна по повод повторувањето на кривичната по-
стапка позволено во негова корист, е правосилно 
запрена новата постапка; 

2) во сите случаи кога правосилно осудено лице 
е ослободено подоцна од обвинението со правосил-
на пресуда, или е обвинението одбиено со право-
силна пресуда, освен случајот кога е обвинението 
одбиено затоа што немало предлог или одобрение 
за гонење, или што приватниот обвинител се отка-
жал од гонењето, или што судот не бил надлежен. 

Осудениот не може да бара надоместок на ште-
тата ако со своето лажно признание или на друг 
начин намерно ја предизвикал својата осуда, како 
ни тогаш ако против првостепената пресуда со ноја 
е осуден, не подал жалба или се одрекол или се 
откажал од жалбата. Лажното признание, намер-
ното предизвикување на осудата и некористење^ 
на правото на жалба не смее да биде изнудено со 
сила, со закана, со измама или со слични средства 
со кои се влијае врз волјата и постапката на осу-
деното лице. 

По смртта на неоправдано осудено лице надо-
месток на штетата можат да бараат неговиот бра-
чен другар и неговите роднини што според закон 
било должно да ги издржува тоа, но само доколку 
им била ускратена издршката поради неоправда-
ната осуда. 

Член 507 
Правото на неоправдано осудено лице и на ли-

цата што според закон било должно тоа да ги из-
држува да бара надоместок на штетата застарува 
за една година од правосилноста на пресудата со 
која обвинетиот е ослободен од обвинението или со 
која се одбива обвинението односно од денот на пра-
восилноста на решението со кое е запрена постап-
ката. 

Застареноста се прекинува со поднесување ба-
рање до надлежниот орган на управата (член 508). 

Ако барањето за надоместок на штетата го ста-
вило неоправдано осуденото лице, по неговата смрт 
лицата од членот 506 став 4 од овој законик можат 
да ја продолжат постапката за остварување на ба-



Среда, 3 февруари ШО 

рањето во срок од три месеци од денот на смртта 
на неоправдано осуденото лице и тоа само во гра-
ниците на порано поставеното барање. 

Ако неоправдано осуденото лице се откажало 
од барањето за надоместок на штетата, по неговата 
смрт барањето не може да се постави. 

Член 508 
Овластеното лице е должно да се обрне со сво-

ето барање до државниот секретаријат за право-
судна управа на народната република односно до 
Покраинскиот извршен совет на Автономна Покра-
ина Војводина заради спогодба за постоењето на 
штетата, за видот и височината на надоместокот. 
Ако не дојде до таа спогодба, или ако по постиг-
натата спогодба државниот секретаријат за право-
судна управа односно Покраинскиот извршен совет 
во срок од еден месец од денот на приемот на бара-
њето не му испрати решение на овластеното лице, 
тоа има право да го постави своето барање за на-
доместок на штетата пред судот, што ја изрекол 
поранешната првостепена пресуда. 

Барањето може да се постави писмено или усно 
на записник кај суд и во него мораат да се наведат 
околностите врз кои се засновува барањето, како и 
видот и височината на штетата. 

Член 509 
Судијата определен од претседателот на надле-

жниот првостепен суд ќе спроведе извиди заради 
прибирање докази што се потребни за одлуката 
за оправданоста на барањето и за височината на 
штетата. 

По извршениот извид судијата ќе го извести 
подносителот на барањето дека има право да ги 
прегледа списите и образложи своето барање во 
срок од осум дена од приемот н& известувањето. 
Кога подносителот ќе го образложи барањето или 
кога ќе помине срокот за давање на образложени-
ето, судијата ќе ги испрати описите до врховниот 
суд на народната република односно до врховниот 
суд на Автономна Покраина Војводина. 

Член 510 
Врховниот суд по потреба ќе определи да се 

дополни извидот, па за барањето за надоместок на 
штетата ќе одлучи по јавната расправа. За распра-
вата ќе се извести јавниот правобранител на народ-
ната република односно на Автономна Покраина 
Војводина, подносителот на барањето и неговиот 
полномошник. 

Ако барањето за надоместок на штетата е не-
благовремено или го поднесло неовластено лице, 
или очигледно е неосновано, врховниот суд може 
да го отфрли барањето на седница на советот. 

Член 511 
Јавната расправа започнува со извештајот од 

известителот што ќе го определи за тоа пртеседа-
телот на советот. По извештајот од известителот 
добива збор подносителот на барањето или неговиот 
полномошник за да го образложи барањето. Ако на 
расправата не дошол ниеден од нив, ќе се прочита 
изјавата од подносителот на барањето, ако е дадена 
кај првостепен суд. Потоа јавниот правобранител на 
народната република односно на Автономна Покра-
ина Војводина ќе даде свој предлог. 

Ако врховниот суд смета дека состојбата на 
работата е доволно разјаснета, ќе донесе решение 
со кое ќе одлучи за оправданоста на барањето, за 
видот и височината на надоместокот на штетата. 

Подносителот на барањето може да се осуди да 
ги поднесува трошоците предизвикани со постапката 
за надоместок на штетата само тогаш ако барањето 
било очигледно неосновано. 

Член 512 
Решението за определување на надоместокот 

ВРТЕНИОТ суд ќе го испрати до јавниот правобра-
нител и до подносителот на барањето преку прво-
степениот суд. 

Против решението од врховниот суд е позво-
лена жалба до Сојузниот врховен суд во срок од 
осум дена од денот на доставувањето на решението. 

Правосилното решение со кое се определува 
надоместок на штетата врховниот суд ќе го испрати 
со сите списи до државниот секретаријат за право-
судна управа на народната република односно до 
Покраинскиот извршен совет на Автономна Покра-
ина Војводина заради исплата на досудениот на-
доместок. 

Член 513 
Одредбите од оваа глава ќе се применуваат со-

гласно и во постапката за надоместок на штетата на 
лице што е незаконито задржано во притвор или 
во истражен затвор. 

Г л а в а XXXIII 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦА И 
ОБЈАВА 

Член 514 
Ако не се знае живеалиштето или престојува-

лиштето на обвинетиот, судот ќе побара од органите 
на внатрешните работи да го побараат обвинетиот 
и да го известат судот за неговата адреса. 

Член 515 
Издавање потерница може да се нареди кога 

обвинетиот против кој е поведена кривична- по-
стапка поради кривично дело за кое се гони по слу-
жбена должност и за кое во закон е предвидена 
казна над две години затвор се наоѓа во бегство, 
а постои наредба за негово доведување или реше-
ние за ставање во притвор односно во истражен 
затвор. 

Издавањето на потерница го наредува судот 
или по предлог од јавниот обвинител органот на 
внатрешните работи пред кој се води кривичната 
постапка. 

Издавање потерница ќе се нареди и во случај 
ако осудениот побегне од издржувањето на казна-
та. Во таков случај наредбата ја издава управникот 
на казнено-поправителната установа. 

Наредбата за издавање потерница што ќе ја до-
несе судот или управникот на казнено-поправител-
ната установа се испраќа до органите на внатре-
шните работи на извршување. 

Член 516 
Ако се потребни податоци за одделни пред-

мети што се во врска со кривичното дело, или овие 
предмети треба да се пронајдат, а особено ако е 
тоа потребно за да се установи идентитетот на про-
најден непознат труп, ќе се нареди да се издаде 
објава со која ќе се побараат податоците или изве-
стувањата да се испратат до органот што ја води 
постапката. 

Член 517 
Органот што наредил да се издаде потерница 

или објава е должен веднаш да ја повлече кога ќе 
се пронајде бараното лице или предмет, кога ќе на-
стапи застареноста на кривичното гонење или на 
извршувањето на казната или други причини по-
ради кои потерницата или објавата не е веќе по-
требна. 

Член 518 
Потерницата и објавата ги распишува овласте-

ниот орган на внатрешните работи надлежен по ме-
стото на оној државен орган пред кој се води кри-
вичната постапка. 
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50. 

Врз основа на членот 79 став 1 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАТИСТИЧКИ ПОПИС НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
СТОПАНСТВА ВО ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1960 ГОДИНА 

1. Од 15 до 31 мај I960 година ќе се изврши 
статистички попис на земјоделските стопанства на 
целата територија на Југославија, 

По исклучок, заради споредување со поране-
шниот попис, пописот на општествените земјодел-
ски стопанства ќе се изврши од 1 до 15 февруари 
1960 година. 

Наспоредно со пописот ќе се спроведе и стати-
стичка контрола на квалитетот на податоците од 
пописот. 

2. Со пописот ќе се опфатат: 
1) општествените земјоделски стопанства: 
а) земјоделски стопанства, економии на уста-

новите и претпријатијата; 
б) општи и специјализирани земјоделски задру-

ги, селански работни задруги; 
2) индивидуалните земјоделски стопанства. 
Заради добивање потполни податоци за состој-

бата на станбениот фонд, со овој попис во селата 
и селските населби ќе се опфатат и домаќинствата 
што немаат земјоделско стопанство. 

3. Со пописот ќе се приберат податоци за на-
селението и работната сила на стопанствата, за 
земјиштето, посевите, овошните стебла и пењушките 
на винова лоза, зградите, селскостопанските машини 
и орудија, добитокот, живината, кошниците на пче-
ли, соработката на индивидуалните земјоделски сто-
панства со општествени земјоделски стопанства во 
производството, како и за агротехниката, произ-
водството и продавањето на селскостопански про-
изводи, за вложувањата во производството и за жи-
вотните услови на земјоделското население. 

4. Со организацијата и спроведувањето на по-
писот раководи Сојузниот завод за статистика. Овој 
Завод ќе пропише упатства и обрасци за извршу-
вање на пописот. 

За спроведувањето на организацијата и на ме-
тодите на пописот во народните републики ќе се 
грижат републичките заводи за статистика. 

Во околиите и општините со пописот ќе рако-
водат пописните комисии во соработка со околи-
ските заводи за статистика. Членовите на пописни-
те комисии ги именуваат околиските односно оп-
штинските народни одбори на заедничката седница 
на обата собора. 

5. За извршување на овој попис околиските и 
општинските народни одбори ќе обезбедат потребен 
број попишувачи и инструктори. 

6. Одговорните лица во земјоделските стопан-
ства се должни да даваат точни одговори на праша-
њата поставени во обрасците, и пред пописот да ги 
подготват за своите стопанства податоците од точ-
ката 3 на оваа одлука. 

7. Податоците за одделни земјоделски стопан-
с к а прибрани со пописот служат исклучиво за 
статистичка обработка и не смеат да се употребат 
за никакви други цели. 

Попишувачите и други лица што учествуваат 
во пописот се должни да го чуваат како службена 
тајна сето она за што ќе узнаат при вршењето на 
пописот, 

8. Трошоците за спроведувањето на овој попис 
ќе се подмируваат од средствата предвидени за таа 
цел во претсметката на Сојузниот завод за стати-
стика 

Височината на наградата на попишувачите за 
работата на пописот и начинот на нејзината исплата 
ке ги пропише Сојузниот завод за статистика. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен литс на ФНРЈ". 

P. п. бр. 4 
12 јануари 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

51. 
Врз основа на членот 62 став 4 и членот 158 

од Законот за народната одбрана („Службен лист 
на ФНРЈ", бр, 30/55 и 14/57), во согласност со Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи, Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО ЖИВЕАТ 

ВО СТРАНСТВО 

I. Пријавување и регулирање на воената обврска 
на југословенските државјани што живеат посто-

јано во странство 

Член 1 
Државјанин на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија (во натамошниот текст: југосло-
венски државјанин) кој постојано живее во стран-
ство, а не го отслужил воениот срок (обврзник-
регрут), не се повикува во̂  земјата заради 
извршување на воената обврска кога за тоа ќе 
ги наполни определените години на возраст. Тоа 
лице ја регулира својата воена обврска на начинот 
пропишан во членот 59 став 1 од Законот за на-
родната одбрана. 

Член 2 
Ако југословенски државјанин што живее по-

стојано во странство постапи според членот 59 
став 1 од Законот за народната одбрана и дојде 
во Југославија на постојан престој или на престој 
подолго од една-година пред наполнетите 27 години 
возраст, органот на управата на општинскиот наро-
ден одбор надлежен за работите на народната 
одбрана на чие подрачје се наоѓа местото на жи-
веењето или на престојот на тоа лице, ќе го повика 
на регрутен преглед. Ако ова лице на регрутниот 
преглед биде оценето дека е способно или ограни-
чено способно за воена служба, наведениот орган 
на управата ќе го упати на служење на воениот 
срок. Упатување на служење на воениот срок не 
може да се врши пред истекот на шест месеци од 
доаѓањето на тоа лице во земјата. 

Ако лице од претходниот став дојде во Југосла-
вија по наполнетите 27 години возраст, органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на народната одбрана ќе го повика на 
регрутен преглед, па ако на регрутниот преглед 
биде оценето дека е способно или ограничено спо-
собно за воена служба, наведениот орган на упра-
вата само ќе го запише во воената евиденција 
како воен обврзник. 

Член 3 
Ако југословенски државјанин што живее по-

стојано во странство не постапил според членот 
59 став 1 од Законот за народната одбрана до 
наполнетите 27 години возраст, иако тоа можел 
да го стори, па дојде во Југославија пред напол-
нетите 40 години возраст, органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на народната одбрана веднаш ќе го повика и ќе 
го упати на регрутирање. Ако ова лице на регрут-
ниот преглед биде оценето дека е способно или 
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ограничено способно за воена служба, органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на народната одбрана, откако ќе при-
бави согласност од надлежниот воен отсек, донесува 
решение за негово упатување на служење на вое-
ниот срок и го упатува на служење на воениот 
срок кога решението ќе стане конечно во управ-
ната постапка. 

Ако лицето од претходниот став дојде во Југо-
славија по наполнетите 40 години или наполни 
40 години возраст пред да е донесено решението 
од претходниот став, истото не може да биде упа-
тено на служење на воениот срок, туку органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на народната одбрана само ќе го 
запише во воената евиденција, ако утврди дека е 
способно за воена служба. 

Член 4 
Ако југословенски државјанин што живее по-

стојано во странство сака доброволно да служи 
воен срок, му поднесува молба на југословенското 
дипломатско односно конзуларно претставништво 
кај кое е регистриран. Примената молба претстав-
ништвото со свое мислење ќе му ја достави по 
редовен пат на решавање на Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана, кој за 
решението на молбата го известува подносителот 
на молбата, по редовен пат, преку надлежното ди-
пломатско односно конзуларно претставништво. 

Ако Државниот секретаријат за работите на 
народната одбрана ја усвои молбата, дипломатското 
односно конзуларното претставништво ќе го повика 
молителот заради преглед од страна на комиси-
јата од членот 9 на овој правилник. Ако молите-
лот на тој преглед биде оценет дека е способен за 
воена служба, дипломатското односно конзуларното 
претставништво ќе го упати до Државниот секре-
таријат за работите на народната одбрана заради 
распоредување на служење на воениот срок. 

Член 5 
Југословенските дипломатски односно конзу-

ларни претставништва се должни југословенските 
државјани што живеат постојано во странство а не 
отслужиле воен срок, на годен начин редовно 
да ги известуваат за должностите и обврските во 
врска со воената обврска. Ако тие лица самите не 
се пријават до наполнетите 26 години возраст, 
надлежните дипломатски односно конзуларни прет-
ставништва ќе ги повикаат да го сторат тоа во 
годината во која наполнуваат 27 години возраст.: 

Југословенските дипломатски односно конзу-
ларни претставништва се должни југословенските 
државјани што живеат постојано во странство 
при кое и да било нивно јавување до претставни-
штвото да ги запознаат со обврската од членот 
59 став i на Законот за народната одбрана. 

II. Пријавување на воените обврзници што живеат 
постојано или привремено во странство 

Член б 
Ако југословенски државјанин што отслужил 

воен срок или на друг начин ја регулирал воената 
обврска (воен обврзник) отиде во странство на 
постојан престој или на привремен престој подолг 
од една година, тој е должен во срок од 30 дена 
од денот на доаѓањето во земјата во која ќе пре-
стојува да му се пријави на надлежното југосло-
венско дипломатско односно конзуларно претстав-
ништво заради запишување во воената евиденција. 

Југословенското дипломатско односно конзу-
ларна претставништво е должно од лицето од прет-
ходниот став при кое и да било негово јавување 
до претставништвото да побара да ги пополни 
податоците во пријавата од членот 14 на овој пра-
вилник и, кога тој ќе го стори тоа, да го запише 
во соодветната книга на воената евиденција од чле-

нот 17 на овој правилник. При запишувањето ќе 
го запознае и со обврската од чл. 7 и 16 на овој 
правилник. 

Ш. Постапка во случај на прогласување мобилна 
или состојба на војна 

Член 7 
Ако во Југославија биде прогласена општа 

мобилна или состојба на војна, обврзниците-регру-
ти од членот 1 на овој правилник се должни да и 
се одзоват на поканата од југословенското дипло-
матско односно конзуларно претставништво во вре-
мето и на начинот што во поканата ќе им бидат 
определени. 

Воените обврзници од членот 6. на овој пра-
вилник што престојуваат постојано или привре-
мено во странство се должни, во случајот од прет-
ходниот став, писмено или лично самите да му се 
пријават на југословенското дипломатско односно 
конзуларно претставништво што ги води во воената 
евиденција и да постапат според добиените упат-
ства. 

Член 8 
Ако во Југославија биде прогласена општа мо-

билна или состојба на војна, југословенските ди-
пломатски односно конзуларни претставништва ќе 
ги повикаат и ќе ги упатат во земјата лицата од 
чл. 1 и 6 на овој правилник кога ќе го побара тоа 
Државниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Лицата што ќе пријават дека се неспособни за 
воена служба, ќе ги прегледа и ќе ја оцени нив-
ната способност комисијата од членот 9 став 1 на 
овој правилник. 

IV. Формирање и работа на комисиите во дипло-
матските односно конзуларните претставништва 

Член 9 
Кош е потребно да се прегледаат лица од 

членот 4 на овој правилник, како и кога е потребно 
Да се оцени способноста за воена служба на ли-
ца од чл. 1 и 6 на овој правилник кои, кога според 
претходниот член се повикани заради упатување 
во земјата, изјавиле дека се неспособни за воена 
служба, во југословенското дипломатско односно 
конзуларно претставништво се формира комисија 
за оценување на способноста за воена служба на 
обврзниците-регрути и воените обврзници (во нато-
мошниот текст: комисија). Членовите на комиси-
јата ги именува шефот на дипломатското односно 
конзуларното претставништво. 

По исклучок од претходниот став, нема да се 
формира комисија во оние дипломатски и конзу-
ларни претставништва што се наоѓаат во земји 
што му се противат на формирањето на такви 
комисии, во кој случај се постапува според упат-
ствата добиени од Државниот секретаријат за на-
дворешни работи. 

Член 10 
Комисијата се состои од претседател и двајца 

членови. Претседател на комисијата е воениот 
испратеник, негов помошник или друго активно 
воено лице на служба во односното претставни-
штво. Ако претставништво нема активно воено 
лице, за претседател се именува еден од дипло-
матско-конзуларните службеници. За прв член на 
комисијата се именува лекар, ако во местото каде 
што се наоѓа претставништвото постои лекар — 
југословенски државјанин, а за втор член на ко-
мисијата се именува службеник на претставни-
штвото. 

Член Ц 
Ако местото каде што се наоѓа југословенското 

дипломатско односно конзуларно претставништво 
нема лекар — југословенски државјанин, и за прв 
член на комисијата се именува еден од службе-
ниците на претставништвото. Во тој случај коми-
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сиј ата ги упатува лицата што треба да се прегледа^ 
заради лекарски преглед, до лекар — странски др-
жавјанин чиј наод комисијата ќе го земе предвид 
при донесувањето на оценка за способноста за 
воена служба на повиканото лице. 

Ако во југословенското дипломатско односно 
конзуларно претставништво нема достаточен број 
службеници, за членови на комисијата можат да 
бидат, по исклучок, именувани и југословенски др-
жавјани што не се службеници на претставни-
штвото. 

Член 12 
Со работата на комисијата раководи претсе-

дателот, кој за својата работа му одговара на шефот 
на југословенското дипломатско односно конзулар-
но претставништво во кое е формирана комисијата. 

Комисијата работи и ја оценува способноста 
за воена служба на прегледаните лица, според про-
писите за оценување на способноста за воена слу-
жба што ги донесува Државниот секретаријат за 
работите на народната одбрана. 

V. Евиденција за обврзниците-регрути и воените 
обврзници 

Член 13 
Југословенските дипломатски односно конзу-

ларни претставништва се должни да устро ј ат и 
водат посебна воена евиденција за лицата од чл. 
1 и 6 на овој правилник. Евиденцијата се води во 
пропишаните книги (член 17) и на обрасците бр. 
1, 2 и 3, што се отпечатени кон овој правилник и 
се негов составен дел, 

Член 14 
Обврзниците-регрути и воените обврзници од 

чл. 1 и 6 на овој правилник се должни при пријаву-
вањето до надлежното југословенско дипломатско 
односно конзуларно претставништво да ги запишат 
бараните податоци на пропишаниот образец на 
Изјава односно пријава. Обврзниците-регрути ги 
забележуваат податоците на образецот бр. 1, а во-
ените обврзници — на образецот бр. 2. 

Ако лицето од претходниот став не се прија-
вило лично, туку тоа го сторило по пошта или на 
друг начин, ќе му се достави да го пополни и пот-
пише соодветниот образец. 

Член 15 
На лицето од членот 1 на овој правилник што 

се пријавило и го исполнило пропишаниот образец 
на изјава ќе му се издаде уверение за пријавува-
њето, на образецот бр. 3. 

Член 16 
Обврзникот-регрут или воениот обврзник што 

живее во странство е должен за секоја промена 
на податоците што ги внел во образецот на изјава 
односно пријава, во срок од 30 дена од денот на 
настанатата промена да го извести југословенското 
дипломатско односно конзуларно претставништво 
на кое му се пријавил и ка ј кое е запишан во вое-
ната евиденција. 

Член 17 
Личните податоци што ги навел во својата изја-

ва обврзникот-регурут се запишуваат во Книгата на 
обврзниците-регрути, а личните податоци што во 
својата пријава ги навел воениот обврзник се запи-
шуваат во Книгата на воените обврзници. Тие кни-
ги на секоја страна имаат соодветни рубрики за 
забележување на личните податоци. 

Државниот секретаријат за работите на народ-
ната одбрана ќе ги изработи обрасците на книгите 
за воена евиденција согласно со одредбата на прет-
ходниот став И ќе им ги достави на југословенските 
дипломатски односно конзуларни претставништва 
преку Државниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Член 18 
Дипломатските односно конзуларните претстав-

ништва се должни точно и ажурно да ја водат вое-
ната евиденција во книгите и примените изјави и 
пријави да ги чуваат во две одделни досиеа. 

Изјавите и пријавите се слагаат по абецеден 
или азбучен ред, според фамилијарно^ име на 
подносителот, а на секоја од нив се забележува 
бројот под кој нејзиниот подносител е запишан во 
книгата на евиденцијата од ставот 1 на претход-
ниот член. 

Член 19 
Обврзникот-регрут што постапил според членот 

59 став 1 на Законот за народната одбрана, кога ќе 
наполни 27 години возраст надлежниот орган што 
ја води евиденцијата го испишува од Книгата на 
обврзниците-регрути и го запишува во Книгата на 
воените обврзници. Изјавата на тоа лице се пре-
несува тогаш во досието на пријавите на воените 
обврзници од членот 6. Така се постапува и кога 
таквото лице во смисла на чл. 2, 3 и 4 од овој пра-
вилник ќе го отслужи воениот срок во земјата и ќе 
поднесе доказ за тоа. 

Член 20 
На обврзникот-регрут што живее постојано во 

странство и што постапил според членот 1 на овој 
правилник по наполнувањето на 27 години возраст, 
југословенското претставништво што го води во 
своите евиденции ќе му издаде на негово барање 
уверение дека во смисла на членот 59 од Законот 
за народната одбрана ја регулирал воената обврска. 

Член 21 
Ако обврзникот-регрут или воениот обврзник 

што живее постојано во странство се отсели на 
постојан престој во друга земја, или надвор од под-
рачјето на југословенското дипломатско односно 
конзуларно претставништво на таа земја кај кое 
бил пријавен, југословенското претставништво кај 
кое се пријавило доселеното лице е должно вед-
наш, а најдоцна во срок од 7 дена од денот на при-
емот на * пријавата да ја побара изјавата односно 
пријавата на тоа лице од претставништвото што 
дотогаш го водело тоа лице во евиденција. Дипло-
матското односно конзуларното претставништво 
што ќе прими такво барање е должно веднаш да 
постапи според него. 

Ако обврзникот-регрут или воениот обврзник 
се отсели на постојан престој во Југославија, над-
лежното југословенско дипломатско односно кон-
зуларно претставништво го брише од својата воена 
евиденција кога ќе му издаде виза за одење во Ју-
гославија, и за тоа го известува Државниот секре-
таријат за работите на народната одбрана. 

Член 22 
Југословенското дипломатско односно конзуларно 

претставништво престанува да го води во својата 
евиденција обврзникот-регрут или воениот обвр-
зник: 

1) ако се отсели на постојан престој надвор од 
подрачјето на тоа дипломатско односно конзуларно 
претставништво и за него биде испратена изјавата 
односно пријавата на начинот пропишан во прет-
ходниот член; 

2) ако се отсели на постојан престој во Југо-
славија; 

3) ако во смисла на членот 85 од Законот за 
народната одбрана му престане воената обврска; 

4) ако го загуби југословенското државјанство; 
5) ако е во случајот од членот 4 на овој пра-

вилник огласен за постојано неспособен за воена 
служба; 

6) ако умре. 
Член 23 

Југословенскиот државјанин од членот 1 на 
овој правилник што по наполнетите 27 години во-
зраст ќе дојде во земјата е должен со себеси да до-
несе уверение за пријавувањето од членот 15 на 
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овој правилник или уверение за регулирање на 
воената обврска од членот 20 на овој правилник. 
Југословенското дипломатско односно конзуларно 
претставништвото преку кое ваквото лице ја добива 
патната исправа односно влезната виза за Југосла-
вија е должно да му обрне внимание за тоа на обвр-
зникот при издавањето на визата. 

Член 24 
Југос лов енскит е дипломатски односно конзу-

ларни претставништва му доставуваат на Држав-
ниот секретаријат за работите на народната одбра-
на еднаш годишно извештај за бројот на лицата 
што ги водат во својата воена евиденција. Изве-
штајот се доставува преку Државниот секретаријат 
за надворешни работи до 31 јануари за бројната 
состојба на 31 декември на изминатата година. 

VI. Плаќање на трошоците 

Член 2*5 
На товар на претсметката на Државниот секре-

таријат за работите на народната одбрана паѓаат 
следните трошоци во врска со извршувањето' на 
одредбите од овој правилник, и тоа: 

1) превозните трошоци и дневниците на лицата 
од членот 4 на овој правилник за време на пату-
вањето заради доаѓање на комисиски преглед и за 
враќање од тој преглед, како и дневниците за вре-
ме додека се наоѓаат на прегледот ка ј комисијата;1 

2) превозните трошоци и дневниците на лицата 
од членот 4 на овој правилник за време на пату-
вањето на служење на воениот срок и на враќање 
од тоа служење; 

3) превозните трошоци на обврзниците во слу-
чајот од членот 8 од овој правилник; 

4) наградите за лекар и член на комисијата од 
чл. 10 и 11 на овој правилник ако тие не се слу-
жбеници на југословенското претставништво; 

5) трошоците за печатење и издавање на обра-
сците од членот 13 на овој правилник и на книгите 
од членот 17 на овој правилник. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

P. в. п. бр. 5 
1-5 јануари 1960 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на народната одбрана 

генерал на армија, 
Иван Гошњак, е. р. 

Образец бр. 1 
(формат 210 X 148 мм) 

ИЗЈАВА НА ОБВРЗНИКОТ-РЕГРУТ 
Јас —— ро-

бама* лиј арно, татково и родено име) 
ден на 19— година во 
општина околија 
држава по занимање • 
настанет во улица и бр. • 
околија држава 

И з ј а в у в а м 
дека како југословенски државјанин во случај 

на мобилизација или војна ќе постапувам според 
наредбите од надлежните воени органи на Федера-
тивна Народна Република Југославија, во смисла 
на членот 59 став 1 од Законот за народната од-
брана. 

Изјавувам дека за секоја промена на личните 
податоци дадени во оваа изјава ќе го известам на-
длежното југословенско дипломатско-конзуларно 
претставништво. 

Член 26 
Исплатата на трошоците од претходниот член 

ја врши Државниот секретаријат за работите на 
народната одбрана врз основа на документите за 
извршените исплати што ќе ги добие од дипломат-
ските односно конзуларните претставништва. 

На барање од Државниот секретаријат за над-
ворешни работи, Државниот секретаријат за рабо-
тите на народната одбрана може дел од средствата 
планирани и одобрени за трошоците од претход-
ниот член однапред да му стави на располагање на 
Државниот секретаријат за надворешни работи. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 27 
Југословенските дипломатски односно^ конзу-

ларни претставништва се должни во срок од два 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник да ги известат и запознаат на годев на-
чин југословенските државјани меѓу 17 и 26 години 
што живеат постојано во странство за обврската од 
членот 59 став 1 на Законот за народната одбрана, 
ако не постапиле според таа обврска. 

Член 28 
Југословенските дипломатски односно конзу-

ларни претставништва ќе ја преустројат својата 
досегашна воена евиденција на начинот пропишан 
со овој правилник. 

Член 29 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат сите прописи што 
се во спротивност со него. 

(ден, месец и година) 

(место) 

(потпис на давателот на изјавата) 

Образец бр. 2 
(формат 210X148 мм) 

ПРИЈАВА НА ВОЕНИОТ ОБВРЗНИК 

роден на 19— 
во општина околија 
Народна Република 
занимање школска и стручна 
спрема 

место на престојот — улица 
и бр. 

држава ; 
време на служењето на воениот срок од 

до 
чин-класа во резервниот состав на Југословен-

ската народна армија —— 
доказ — 

(ден, месец и година) 

(место) 

(потпис на пријавеното лице) 
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Грбот на обрасците бр. 1 и бр. 2 52.. 
П Р О М Е Н И 

Промени на 
адресата 

Други 
промени 

Датум на 
запишува-

њето на 
промената 

Потпис на 
лицето што 

ја запишале 
промената 

Четвртаест штембил на Образец бр. 3 
органот што го издава (формат 210 X 297 мм) 

уверението 

Врз основа на чле-
нот 171 од Законот за 
општата управна по-
стапка („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/56) и 
чл. 1 и 15 од Правил-
никот за воената еви-
денција и за начинот 
на регулирање на во-
ената обврска на ју-
гословенските држав-
јани што живеат во 
странство („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 
5/60) 

(назив на органот 

што го издава увере-
нието) 

издава 

У В Е Р Е Н И Е 

(фамилијарно, татково и 

родено име) 
по занимање 

роден на По-
годила во 
општина 
околија 
од 

(место и адреса каде ж и -

вее во странство) 
ед пријавил И е запишан во 
воената евиденција за обвр-
зниците-регрути на — 

19— година 
ка ј 

(назив и седиште на ди-

пломатско-конзуларното 

претст авништв о) 
под бр. 

Уверението се издава без 
наплата на такса, во смисла 
на членот 23 точка 30 од За-
конот за административните 
такси. 

(потпис на овластеното 
службено лице) 

(Тркалест 
печат) 

Врз основа на членов 5 3 став 3 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за општа упра-
ва, сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И СТРУЧНИТЕ ИСПИ-
ТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕ-

ДИЛНИЦИТЕ 

L Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

службениците на банките и штедилниците што и-
маат звања на банкарски службеници. 

За службениците на банките и штедилниците 
што имаат звања на управни службеници важат 
Одредбите од Правилникот за стручната спрема на 
управните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/59), а за службениците што имаат звања н^ 
канцелариски службеници важат одредбите од 
Правилникот за стручната спрема на канцелари-
ските службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/59). 

Член 2 
Банките и штедилниците (во натамошниот текст: 

банките) за вршење на банкарските работи можат 
да примат за службеници лица што завршиле: еко-
номско училиште, гимназија, вишо училиште од 
стопански правец (виша комерцијална школа и ел.), 
економски или правен факултет. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, во согласност со Секретари] атот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа, може да 
пропише да можат банките за вршење на банкар-
ските работи да примат за службеници и лица што 
завршиле кеков друго училиште или курс, кои 
даваат потребна опрема за вршење на банкарските 
работи. 

За вршење на определени работи во банките 
(помошни банкарски работи, работи на броење пари 
и ел.) банките можат да примат за службеници лица 
што завршиле основно училиште (чл. 6 и 28 од 
Општиот закон за школството — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/58) или имаат на него рамна спре-
ма, ако со систематизацијата се предвидени работ-
ни места на кои се вршат такви работи. 

За работните места за кои со систематизација-
та е предвидена средна, виша или висока спрема 
на технички или други струки, банките можат да 
примат за службеници лица со таква спрема само 
ако тие имаат соодветна пракса и положен стру-
чен испит во својата струка односно служба. 

Член 3 
Приправнички стаж постои за звањето помо-

шен банкарски службеник и за звањето банкарски 
службеник од трета група, банкарски службеник 
од втора група и банкарски службеник од прва 
група. 

Приправничкиот стаж трае две години. По исте-
кот на приправничкиот стаж приправникот пола-
га стручен испит. 

На приправник што во срок од две години по 
истекот на приправничкиот стаж не ќе го положи 
стручниот испит, службата во банката му преста-
нува по силата на законот, ако срокот за 'полагање 
на испитот не му е продолжен во смисла на членот 
170 од Законот за јавните службеници. 

Член 4 
За приправник за звањето на помошен банкар-

ски службеник и за звањето банкарски службеник 
од трета група, банкарски службеник од втора гру-
па и банкарски службеник од прва група се казна-
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чува лице што ја нема потребната пракса во бан-
карските и слични работи и што не положило 
стручен испит. 

Член 5 
На приправникот што од друга служба ќе пре-

мине во службата на банката, старешината надле-
жен за назначување може приправничкиот стаж 
поминат во другата служба да му го признае во 
целина или делумно, со тоа приправничкиот стаж 
во банката да не може да биде пократок од шест 
месеци. 

II. Стручна обука на приправникот 
Член 6 

За време на приправничкиот стаж приправ-
никот се наоѓа на стручна (практична) обука. 

Целта на стручната обука е приправникот во 
текот на стажот со практична работа и со учење 
под надзор и според определена програма да ги 
запознае работите што ги вршат банкарски слу-
жбеници. 

Член 7 
Стручната обука на приправникот за време на 

приправничкиот стаж се изведува, по правило, во 
банката чиј службеник е тој. 

Приправникот за звањето банкарски службеник 
од трета група, банкарски службеник од втора 
група и банкарски службеник од прва група што 
е запослен во главната централа односно во цен-
тралата на банката што има филијали мора од 
вкупниот приправнички стаж најмалку шест месе-
ци да помине на стручна обука во една од фили-
јалите на односната банка. 

Член 8 
Раководителот на организационата односно де-

ловната единица во која се изведува стручната обу-
ка на приправникот е должен на овој за време на 
обуката да му овозможи да се запознае со сите 
работи на кои се изведува стручната обука (член 9). 

Пред почетокот на изведувањето на стручната 
обука, приправникот треба да биде запознаен со 
одредбите на овој правилник, со програмата на 
стручниот испит што тој треба да го полага и со 
работите на кои се изведува стручната обука. 

За правилното и потполно спроведување на 
стручната обука е одговорен непосредниот старе-
шина што раководи со работите на кои се изведу-
ва обуката. 

Непосредниот старешина може да определи 
друг службеник што ќе се грижи за стручната обу-
ка на приправникот. 

Член 9 
За време на приправничкиот стаж стручната 

обука на приправникот за звањето банкарски слу-
жбеник од трета група, банкарски службеник од 
втора група и банкарски службеник од црва група 
трае: 

1) на работите на секретаријатот — 
2) „ „ „ благајната и трезорот 
3) „ „ „ ликвидатурата — — 
4) „ „ „ платниот промет — — 
5) „ „ „ книговодството — — 
6) „ „ „ извршување на буџетот 
7) „ „ „ општествената евиден-

ција — — — — — 
8) „ „ „ фондовите — — — 
9) „ „ „ кредитирање — — 

10) „ „ девизни — — — — 
11) во работата на пмшувачки и сметачки 

машини — — — — — — — — 

1 месец 
1 „ 
2 „ 
2 „ 
2 „ 
2 „ 

3 „ 
3 „ 
4 „ 
2 „ 

1 „ 

Во банката во која не се вршат некои од на-
ведените работи, стручната обука на приправникот 
може на одделни работи да се приспособи кон по-
требите на таа банка во рамките на вкупното време 
предвидено за стручната обука на банкарски ра-
боти. 

^ Член 10 
Старешината надлежен за назначување, кога ќе 

упати во филијала на работа приправник за зва-
њето банкарски службеник (член 7 став 2), опреде-
лува на кои работи ќе се изведува стручната обу-
ка на приправникот и колку време ќе трае таа 
обука. 

Член 11 
Стручната обука на приправникот за звањето по-

мошен банкарски службеник се изведува, по пра-
вило, на оние работи што со систематизацијата на 
работните места се предвидени за службениците од 
тие звања. 

Член 12 
За време на стручната обука приправникот е 

должен да води дневник на стручната обука. 
Во дневникот на стручната обука приправни-

кот ги запишува: работите на кои се обучува, вре-
мето на траењето на обуката на одделни работи, 
организационите единици во кои се изведува обу-, 
ката и начинот на изведувањето на обуката* 

Увидот во дневникот на стручната обука и за-
верувањето на изведувањето на обуката Гb врши 
старешината на организационата единица во која 
приправникот го поминува определеното време за 
обука. Заверувањето на дневникот на стручната 
обука се врши најмалку еднаш месечно. На крајот 
на обуката старешината дава мислење за успехот 
што го постигнал приправникот во текот на обу-
ката. 

Член 13 
Со цел за што подобра подготовка за полагање 

на стручниот испит, на приправникот за време на 
стручната обука во текот на работното време мора 
да му се остави време потребно за запознавање на 
прописите и на соодветната стручна литература. 

Член 14 
За време на стручната обука на приправникот 

може да му се дава да врши определени работи на 
кои се изведува стручната обука. Таквата работа 
се смета како дел од стручната обука и се врши 
под надзор. 

Приправникот по завршената стручна обука се 
распоредува на соодветно работно место, ако ста-
решината надлежен за назначување не определи 
да се продолжи стручната обука. 

На раководно место односно положај не може 
да се назначи приправник, ниту тој може да заме-
нува службеник на такво место односно положај. 

Ако стручната обука не се изведува според 
утврдениот распоред (член 9), или се постапува 
противно на одредбите од овој правилник за струч-
ната обука, приправникот е должен да му го со-
општи тоа на органот при кој постои служба на 
административната инспекција. 

Член 15 
Раководителот на организационата единица во 

која се изведува стручната обука на приправни-
кот, односно службеникот кого тој раководител ќе 
го определи, може со пропитување на приправникот 
да проверува дали и во која мера приправникот е 
подготвен за полагање на испитот. 

Ако со проголтувањето се утврди дека приправ-
никот не е достаточно подготвен за полагање на 
испитот, треба да му се укаже на тоа и да се упати 
кое градиво и во која мера треба уште да совлада. 

Во рамките на пропитувањето, на приправни-
кот треба да му се даваат пробни писмени задачи 
според програмата на стручниот испит. 

- III. Стручен испит 
Член 16 

Стручниот испит за звањето банкарски слу-
жбеник од трета група, банкарски службеник од 
втора група и банкарски службеник од прва група 
опфаќа градиво од следните предмети: 
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1) државното и политичкото уредување на Ју-
гославија; 

2) управување во општествените служби; 
3) стопанскиот систем на Југославија; 
4) финансискиот систем, со посебен осврт врз 

паричниот, кредитниот и девизниот систем на Ју-
гославија; 

5) прописи за работните односи и јавните слу-
жбеници (основно знаење); 

6) двојно книговодство со контен план за банка; 
7) стопанска математика (трговско, банкарско и 

финансиско сметање); 
8) организација и работење на банките. 
Од предметите под 6 и 7 на претходниот став 

испитот е писмен, а од другите предмети устен. 
На писмениот испит на кандидатот му се дава 

уште да обработи некое прашање (тема) од обла-
ста на стопанството. 

На усниот испит се проверува и вештината на 
кандидатот во работата на пишу в ачки и сметачки 
лашини. 

Член 17 
Стручниот испит за звањето помошен банкар-

ски службеник опфаќа градиво од следните пред-
мети: 

1) државното и политичкото уредување на Ју-
гославија; 

2) управување во општествените служби и са-
моуправување во стопанските организации; 

3) прописи за работните односи и јавните слу-
жбеници; 

4) организација на банките; 
5) основи на канцелариското работење во бан-

ките; 
6) основи на благајничкото работење. 
Испитот е устен и на него, покрај знаењето од 

предметите споменати во претходниот став, се про-
верува и вештината на кандидатот во работата на 
шиш ув ачки и сметачки машини. 

Член 18 
Приправникот може да поднесе пријава за по-

лагање на стручниот испит најрано на еден месец 
пред истекот на приправничкиот стаж. 

Писмената пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот ја поднесува до директорот на 
банката односно на деловната единица на банката 
во која е запослен, а овој веднаш и ја доставува 
на надлежната испитна комисија. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, 
покрај податоците за датумот и местото на раѓање-
то на кандидатот (општина, околија и народна ре-
публика), неговата стручна опрема (школи, курсе-
ви и ел.), звањето и платниот разред и работите на 
кои работел, се доставува и заверен препис од ре-
шението за назначување, а за приправниците — и 
дневникот на стручната обука, со мислење за успе-
хот што го постигнал кандидатот во текот на обу-
ката. 

За службеникот што во смисла на членот 28 од 
$вој правилник е должен да положи дополнителен 
испит, во пријавата за полагање на испитот треба 
да се наведе кој испит положил порано, како и од 
кои предмети (градиво) ќе го полага дополнител-
ниот испит. 

Член 19 * 
Ако во решението за назначување, не е опре-

делен срок за полагање на стручниот испит, а не 
е донесено решение за ослободување од полагањето 
на испитот, службеникот е должен да го положи 
соодветниот ш ш г под условите и во сроковите од 
членот 198 став 3 и членот 199 став 1 на Законот 
за јавните службеници. 

Член 20 
Полагањето на стручниот испит го одобрува 

директорот на банката односно на организацијата 
ка ј која е формирана постојана испитна комисија 
(член 48 од овој правилник), ако утврди дека кан-
дидатот ги исполнува условите за полагање на 
испитот. За даденото одобрение се известува кан-

дидатот преку банката односно деловната единица 
на банката во која е запослек. На ист начин се 
известува и кандидатот на кој не му е одобрено 
полагање на испитот. 

Ако стручната обука на кандидатот не е спро-
ведена според определениот распоред, а за тоа нема 
вина на кандидатот, полагањето на стручниот испит 
може да се дозволи и без исполнување на тој 
услов. 

Банката односно организацијата кај која е фор-
мирана испитната комисија го утврдува распоредот 
и ги определува сроковите и времето за полагање 
на стручниот испит, водејќи притоа сметка за жел-
бите и интересите на кандидатите, како и за тоа 
во полагањето на испитот да не дој^е до запир. 
Кандидатот на кој му е одобрено полагање на 
испитот мора да биде известен за денот на пола-
гањето на испитот најдоцна на 15 дена пред де-
нот определен за полагање на испитот. 

Член 21 
Задачата за писмениот испит ја составува член 

на комисијата односно испитувач што е определен 
како испитувач за предметот од кој се полага пи-
смениот испит. Задачата може да опфати едно или 
повеќе прашања од тој предмет. 

Задачата треба да се состави така што од неј-
зината обработка да може да се види во која мера 
кандидатот го совладал градивото на предметот од 
кој се полага писмениот испит. 

Член 22 
Претседателот или член на испитната коми-

сија што ќе го определи тој им ја предава на кан-
дидатите задачата непосредно пред почетокот на 
писмениот испит. При предавањето на задачата, 
на кандидатите им се соопштува со кои помошни 
средства смеат да се служат при изработката на 
писмената задача. 

Употребата на помошни средства што не се до-
зволени повлекува отстранување од испитот. 

На изработката на задачата присуствуваат 
претседателот или член на комисијата што тој ќе 
го определи, членот на комисијата односно испи-
тувачот што ја дал задачата и записничарот. 

Член 23 
За изработка на писмената задача се дава вре-

ме од 4 часа. Времето определено за изработка на 
задачата се смета од моментот кога им е предадена 
задачата на кандидатите. * 

Задачата (оригиналот и концептот) се работи на 
хартија обележена со печат од банката односно 
организацијата ка ј која е формирана испитната 
комисија. 

Кандидатот го потпишува секој лист хартија 
на кој ја работел писмената задача. Присутниот 
член на испитната комисија го забележува на пре-
дадената задача времето на предавањето и го за-
верува тоа со овој потпис. 

Член 24 
Кон устен испит се пристапува по изработката 

на писмената задача. 
На усниот испит кандидатот се испитува од 

сите предмети кои во смисла на чл. 16 и 17 од овој 
правилник се полагаат усно. Испитувањето на кан-
дидатот од градивото што се полага на усниот испит 
се врши, по правило, во текот на еден ден. 

Начинот на усното испитување го утврдува 
испитната комисија. 

На усниот испит присуствуваат членовите на 
испитната комисија и записничарот. Ако на ко-
мисијата и е придодаден испитувач, и тој присуству-
ва до крајот на испитот. 

Секој член на испитната комисија има право 
да му поставува прашања на кандидатот. Траењето 
на усниот испит не е временски ограничено. Канди-
датот треба да се испитува се додека членот на 
комисијата (испитувачот) односно комисијата не се 
здобие со уверение за степенот на знаењето на кан-
дидатот. За траењето на усното испитување одлу-
чува секој член на испитната комисија односно 
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испитувач поединечно, а претседателот на испит-
ната кемиш ја може во тој поглед да интервенира 
во текот на целиот испит. 

Член 25 
Оценувањето се врши комисиски. Комисијата го 

оценува целокупниот успех на кандидатот на испи-
тот, имајќи ја предвид писмената задача и одгово-
рите на усниот испит. 

Оценката на општиот успех на кандидатот е: 
„положил со одличен успех", „положил со многу 
добар успех", „положил со добар успех" или „не 
положил". 

Член 26 
Стручниот испит може да се повтори двапати. 

Времето меѓу едното и другото полагање не може 
да биде пократко од шест месеци. 

Кандидатот што не ќе пололш еден дел од -
испитното градиво (еден или два предмета) може 
од тој дел на градивото да полага поправителен 
испит во срокот што ќе го определи испитната ко-
мисија, а кој не може да биде пократок од еден 
месец. Соопштението за срокот за полагање на по-
правителниот испит кандидатот го прима на пот-
пис на записникот на испитната комисија. 

За полагањето на поправителниот испит при 
првото полагање на стручниот испит се известува 
веднаш и банката односно деловната единица на 
банката кај која е запослен кандидатот. 

Член 27 
Службеникот што не ќе го положи поправите-

лниот испит од предметите од кои покажал слаб 
успех, го полага повторно целиот стручен? испит 
во срокот од членот 26 став 1 на овој правилник. 

Кандидатот што од неоправдани причини не 
ќе пристапи на определениот ден кон полагање на 
поправителниот испит или ќе се откаже од започ-
натото полагање на поправителниот испит, се смета 
дека не го положил с ^ Р У Ч 1 Н И ° т испит. Се шеста 
дека стручниот испит не го положил ни кандида-
тот што неоправдано ќе се откаже од започнатото 
полагање на стручниот испит. За тоа се внесува 
забелешка во записникот на испитната комисија и 
по писмен пат се известува банката односно делов-
ната единица на банката во која е запослен служ-
беникот. 

Член 28 
Службеникот што од јавна служба, стопанска 

или општествена организација или од приватна 
професија ќе премине во банкарска служба и што 
во својата струка го положил стручниот испит, 
ќе полага дополнителен испит од она градиво што 
не е содржано во градивото на испитот што го по-
ложил. Овој. испит се полага во срокот кој не 
може да биде подлог од една година од стапување-
то на службеникот на должност. Овој срок се 
определува во решението за назначување (член, 
198 став 3 од Законот за јавните службеници). 

Испитот од претходниот став не го полага слу-
жбеник што има в л о ж е н стручен испит предвиден 
за службениците на државната управа, како ниту 
службеник од членот 2 став 4 на овој правилник. 

Службеникот што по положениот стручен испит 
за звањето помошен банкарски службеник ќе за-
врши средно училиште, полага дополнителен испит 
само од предметите наведени во членот 16 точ. 3, 
4, 6, 7 и 8 на овој правилник. 

Член 29 
Полагањето на дополнителни т испит од чле-

нот 28 на овој правилник може да се повтори само 
еднаш. 

Службеникот од членот 28 ст. 1 и 3 на овој 
правилник што не ќе положи еден дел од испит-
ното градиво (еден до два предмети), може од тој 
дел на градивото да полага поправат ел ен испит во 
срокот што ќе го определи испитната комисија. 

Службеникот што не ќе го положи поправител-
ниот испит од предметите од кои покажал слаб 
успех, го полага повторно целиот дополнителен 
испит во срокот кој не може да биде пократок од 
шест месеци. Ако ни во тој срок не го положи 
испитот, службата му се откажува. 

Член 30 , 
Од кои предмети службеникот од членот 28 

став 1 на овој правилник ќе полага дополнителен 
испит, определува банката односно организацијата 
што ја формирала испитната комисија. 

Член 31 
Ако службеникот што во службата на банката 

преминува од друга служба порано не го положил 
стручниот испит предвиден за таа служба, го по-
лага во банката стручниот испит пропишан за зва-
њето во кое е назначен. Со решението за назначу-
вање се определува срокот за полагање на испи-
тот, кој не може да биде подолг од една година. 

Член 32 
Старешината надлежен за назначување, во со-

гласност со комисијата од членот 18 на Законот за 
јавните службеници, може по исклучок да осло-
боди службеник што има најмалку 8 години служба 
од полагање на дополнителниот испит од членот 28 
на овој правилник. 

IV. Посебен испит за унапредување 
Член 33 

Посебен испит за унапредување во повисок 
платен разред може да бара да полага банкарски 
службеник од трета група што поминал три години 
во ХИ платен разред и кој за тие три години до-
бивал поволни оценки (член 188 ст. 1 и 2 во врска 
со членот 393 став 2 од Законот за јавните службе-
ници). 

Посебен испит за унапредување во повисоко 
звање може да бара да полага банкарски службе-
ник од втора група или банкарски службеник од 
прва група, што поминал три години во завршниот 
платен разред на тоа звање и кој за тие три го-
дини добивал поволни оценки (член 188 ст. 1 и 2, 
во врска со членот 393 став 1 од Законот за јав-
ните службеници). 

На посебниот испит за унапредување во пови-
сок платен разред односно во повисоко звање се 
утврдува способноста на службеникот за вршење 
работи од повисоко звање. 

Посебниот испит за унапредување во повисок 
платен разред или во повисоко звање кандидатот 
го полага писмено и усно, 

За задача на писмениот испит на кандидатот 
му се дава да реши едно или повеќе прашања од 
областа на службата во која е запослен односно од 
работите што ги врши. 

На усниот испит на кандидатот му се поставу-
ваат прашања во врска со писмената задача одно-
сно практичната работа. Освен тоа, кандидатот се 
исми ту в а од материјата во областа на службата во 
која е запослен, а особено од прописите што се 
применуваат во службата. 

Член 34 
Кандидатот се оценува според успехот покажан 

на писмената задача и на усниот испит. 
Оценката на успехот на кандидатот е: „поло-

жил" или „не положил". 
Член 35 

Кандидатот што не ќе го положи посебниот 
испит за унапредување во повисок платен разред 
односно во повисоко звање, може да се пријави да 
го полага повторно испитот по истекот на една го-
дина од секое претходно полагање. 

V. Посебен испит за признавање на стручната 
спрема од повисок степен 

Член 36 
Сл ужб ен идите на кои според членот 177 од 

Законот за јавните службеници им е одобрено да 
полагаат посебен испит за признавање на струч-
ната спрема од повисок степен, го полагаат тој 
испит според одредбите на овој правилник. 

Член 37 
Посебен испит за признавање на стручна спре-

ма од повисок степен може да полага само слу-
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жбеник што го положил стручниот испит за своето 
звање или е ослободен од полагање на овој испит. 

Посебниот испит за признавање на стручна 
спрема од повисок степен службеникот може да го 
полага само за признавање на опремата од непо-
средно повисок степен. 

Член 38 
За полагање на посебниот испит за признавање 

на стручна спрема од повисок степен има право да 
се пријави само службеник на банката кој има 
најмалку 10' години служба, а од тоа најмалку 5 
години служба во банки, кој работел на работите 
за кои се бара поголема стручна спрема и кој на ј -
малку 5 години е оценуван со најдобра оценка. 

Посебниот испит за признавање на стручната 
опрема од повисок степен предвидена за местото на 
кое е назначен, го полага и службеник што од бан-
ката е примен за службеник според членот 40 од 
Законот за јавните службеници, во срокот што во 
смисла на членот 199 став 1 од Законот за јавните 
службеници му е определен во решението за на-
значување. 

Член 39 
Посебниот испит за признавање на стручна • 

опрема од повисок степен опфаќа теориски и прак-
тични знаења. 

Член 40 
Посебниот испит за признавање на средна 

стручна спрема опфаќа градиво од следните пред-
мети : 

1) народен јазик; 
2) историја (општа и национална); 
3) државното и политичкото уредување на Ју-

гославија; 
4) економска географија (општа и национална); 
5) финансискиот систем, со посебен осврт врз 

паричниот, кредитниот и девизниот систем на Ј у -
гославија; 

6) основи на политичката економија; 
7) двојно книговодство со контен план за банки; 
8) стопанска математика (трговско, банкарско и 

финансиско сметање); 
9) организација и работење на банките. 
Од предметите под 7 и 8 на претходниот став 

испитот е писмен, а од другите предмети устен. 
На писмениот испит на кандидатот му се дава 

и да обработи некое прашање (тема) од областа на 
стопанството. 

На усниот иопит се проверува и вештината на 
кандидатот во работа на пишувачки и сметачки 
машини. 

Член 41 
Посебниот испит за признавање на виша струч-

на спрема опфаќа градиво од следните предмети: 
1) политичка економија; 
2) стопанскиот систем на Југославија; 
3) финансискиот, кредитниот и девизниот си-

стем на Југославија; 
4) статистика — општа и економска; 
5) стопанско право; 
6) применети книговодства (книговодство на бан-

ките и на стопанските организации); 
7) стопанска математика (трговско, банкарско и 

фин а н спско сметање); 
8) енциклопедија на стопанскиот промет; 
9) анализа на билансот. 
Од предметите под 6 и 7 на претходниот став 

испитот е писмен а од другите предмети устен, 
Член 42 

Посебниот испит за признавање на висока 
стручна спрема опфаќа градиво од следните пред-
мети: 

1) политичка економија; 
2) економска политика, со аграрна и индустри-

ска политика и со меѓународни економски односи; 
3) статистика (општа и економска); 

- 4) стопанско право; 

5) стопанска географија; 
6) еден странски јазик (по избор на службени-

кот: англиски, француски, немски или руски); 
7) применети книговодства (книговодство на 

банките и на стопанските организации); 
8) стопанска математика (трговско, банкарско и 

фин а попско сметање); 
9) финансискиот, кредитниот и девизниот си-

стем на Југославија; 
10) анализа на билансот; 
11) економика и организација на банките, 
Од предметите под 7 и 8 на претходниот став 

испитот е писмен, а од другите предмети устен. 
Член 43 " 

Во специјализираните банки (Југословенска 
банка за надворешна трговија, Југословенска ин-
вестициона банка, Југословенска селскоетопанска 
банка) може генералниот директор на банката, по-
крај предметите од чл. 40, 41 и 42 на овој правил-
ник, да воведе уште по еден предмет од специфич-
ните работи на односната банка. 

Во банките чие работење бара познавање на 
странски јазици генералниот директор може и за 
испитите од чл. 40 и 41 на овој правилник, покрај 
предметите што се полагаат на испитот, да воведе 
како предмет и еден странски јазик кој се полага 
писмено. 

Член 44 
Службеникот на кој му е одобрено да полага 

посебен испит за признавање на стручната опрема 
од повисок степен, и поднесува пријава со одобре-
нието на банката односно деловната единица на 
банката во која е запослен. Директорот на банката 
односно на деловната единица на банката му ја 
доставува пријавата на органот кај кој е форми-
рана испитната комисија. Кон пријавата се доста-
вува одобрението за полагање на испитот и препис 
од персоналниот лист. 

Органот ка ј кој е формирана испитната коми-
сија го определува денот и часот за полагање на 
испитот и за тоа го известува кандидатот преку 
банката во која е запослен. 

Член 45 
Задачата за писмен испит ја составува член на 

комисијата односно испитувач што е определен 
како испитувач за предметот од кој се полага пи-
смениот испит. 

За писмен испит на кандидатот му се дава да 
реши посложени задачи од тој предмет. 

За изработка на писмената задача се дава вре-
ме од 4 часа. Во случај на потреба ова време може 
да се продоллш најмногу за 2 часа. 

На изработката на писмената задача прису-
ствуваат ^ претседателот или член на комисијата 
што тој ќе го определи, членот на комисијата што 
ја дал задачата и записничарот.^ 

Во поглед на постапката при изработката на 
писмената задача, важат одредбите н членот 23 од 
овој правилник. 

Член 46 
По изработката на писмените задачи кандида-

тот го полага усниот дел од испитот. 
Усниот испит опфаќа испотување од предме-

тите што во смисла на чл. 40 до 42 на овој правил-
ник се полагаат усно. 

На кандидатот што на испитот не покажал за-
доволителен успех најмногу од три предмети, ко-
мисијата може да му определи да полага поправи-
телен испит од тие предмети. Срокот во кој ќе се 
полага попразителниот испит не може да биде по-
краток од два месеца ниту подолг од 12 месеци од 
претходното полагање. 

Ако кандидатот од нео правда ви причини не 
'пристапи кон полагање на поправителниот испит 
или се откаже од веќе започнатото полагање на 
посебниот испит, согласно се применуваат одред-
бите на членот 27 од овој правилник. 



©реда, 3 февруари 1-960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 5 — Страна 141 

Член 47 
Усното испитување се врши на начинот пропи-

шан во членот 24, а се оценува — на начинот про-
пишан во членот 25 од овој правилник. 

VI. Испитни КОМИСИИ 

Член 48 
Постојани испитни комисии постојат при глав-

ните централи и републичките централи на бан-
ките што ги основува Сојузниот извршен совет и 
при републичките сојузи на комуналните банки и 
штедилници. 

Кај банка што ја основува Сојузниот извршен 
советг а која според својата организација нема ре-
публички централи, постојани испитни комисии 
можат да се формираат при филијалите во глав-
ните градови на народните републики. 

Пред овие комисии се полагаат: стручниот 
испит, дополнителниот испит и посебниот испит за 
унапредување во повисок платен разред односно 
повисоко звање. 

Службениците на задружните штедилници ги 
полагаат испитите пред испитните комисии при 
филијалите на Југословенската селскостопанска 
банка во главните градови на народните републики. 

Член 49 
Постојаните испитни комисији ги именува: 
1) при Главната централа на Народната банка 

— гувернерот на Народната банка, а при главните 
централи и централите на банките што ги основува 
Сојузниот извршен совет — генералниот директор 
на банката; 

2) при републичките централи односно фили-
јалите на банките во главните градови на народ-
ните републики, што ги основува Сојузниот извр-
шен совет — генералниот односно главниот дирек-
тор на републичката централа или директорот на 
филијалата; 

3) при републичките сојузи на комуналните 
банки и штедилници — претседателот на сојузот. 

Член 50 
Постојаните испитни комисии се состојат од 

претседател и двајца постојани членови што во 
исто време се и испитувачи. На испитната комисија 
fi се додаваат и потребен број испитувачи. 

Со решението за именување членови на коми-
сијата се определуваат и нивните заменици и за-
писничарот. Со тоа решение се определува и кој 
член на комисијата односно испитувач кој предмет 
ќе испитува. 

Претседателот, постојаните членови на комиси-
јата, нивните заменици, како и лицата што се 
додаваат на комисијата како испитувачи, се опре-
делуваат од редовите на истакнати стручњаци. 

За член на испитната комисија не може да биде 
именувано лице што има спрема од понизок степен 
од опремата на звањето за кое се полага испитот. 

Член 51 
Испитот за признавање на средна стручна 

спрема се полага пред комисија што ја определува 
републичкиот државен секретаријат за работите 
на финансиите во согласност со секретаријатот на 
републичкиот извршен совет за општа управа, а 
испитот за признавање на виша или висока струч-
на спрема — пред комисија што ја определува со-
јузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа. 

Со решението за формирање на комисијата се 
определува и седиштето на комисијата. 

Член 52 
Во составот на испитните комисии од претход-

ниот член влегуваат и потребен број испитувачи 
што се определуваат од редовите на истакнати 
стручњаци. 

Член 53 
Целокупната администрација во врска со испи-

тот ја врти , по Правило, организационата единица 
на банката, на организацијата односно на органот 

ка ј кој е формирана испитната комисија во чија 
надлежност спаѓа школството и стручното издига-
ње на кадрите. Ако таква организациона единица 
не постои, администрацијата во врска со испитот ја 
врши организационата единица во чија надлежност 
опаѓаат персоналните работи. 

Член 54 
За текот на испитот се води записник. 
Записникот се води според образецот што го 

пропишува Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

Член 55 
На членовите на испитните комисии, испиту-

вачите и записничарот им припаѓа хонорар опре-
делен според посебни прописи. 

Трошоците на испитните комисии ги поднесува 
органот кај кој е формирана комисијата. 

Трошоците на испитните комисии за службе-
ниците на комуналните банки и штедилници одно-
сно за службениците на задружните штедилници 
ги поднесуваат банките односно штедилниците спо-
ред бројот на кандидатите упатени заради полага-
ње на испити. 

VII. Заеднички одредби 
Член 56 

Сите испити се полагаат според програмата што 
ја пропишува сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите во согласност со Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа. 

Програмата на испитите ја издава Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за општа управа 
како свое службено издание. 

Член 57 
Службеникот што е обврзан да положи стру-

чен испит, не може да биде унапреден во повисоко 
звање ниту во повисок платен разред додека не го 
положи тој испит. 

За службениците на кои при назначувањето во 
звање според одредбите на членот 193 став 3 и чле-
нот 198 од Законот за јавните службеници во ре-
шението за назначување им е определено да поло-
жат стручен испит, одредбата на претходниот став 
се применува по истекот на срокот во кој биле дол-
жни да го положат стручниот испит. 

Член 58 ч 
Службениците унапредени во- повисоко звање 

според членот 193 став 1 од Законот за јавните 
службеници, не го полагаат стручниот испит пред-

у виден за звањето во кое се унапредуваат. 
Член 59 

Испитната комисија одлучува за оценката со 
мнозинство гласови. Во случај на поделба на гла-
совите, одлучува страната на која е гласот на прет-
седателот. 

По завршениот испит на кандидатот, по пра-
вило, веднаш му се соопштува успехот постигнат 
на испигот. 

Успехот го соопштува претседателот на испит-
ната комисија во присуство на сите членови. 

Член 60 
На кандидатот што го положил испитот му се 

издава уверение за положениот испит. 
Уверението за положениот испит го издава 

банката, организацијата односно органот ка ј кој е 
формирана испитната комисија. 
Ф Уверението за положениот испит го потпишу-
ваат директорот на банката, организацијата одно-
сно органот ка ј кој е формирана испитната коми-
сија или службеникот што тој ќе го овласти, и 
претседателот на испитната комисија. 

Уверението се издава во два примерка, од кои 
еден примерок му се врачува на службеникот, а 
другиот се вложува во неговиот персонален лист. 

Образецот на уверението го пропишува Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа. 

За резултатот од полагањето на испитот се из-
вестува банката во која е запослен кандидатот. 
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Член 61 
Кандидатот што го полага испитот надвор од 

местото на службување^, има право на надоместок 
на патните трошоци според прописите за патните 
и селидбените трошоци, и тоа кога првпат го полага 
испитот и кога го полага поправителниот испит по 
првото полагање на стручниот испит. 

Кандидатот што од неоправдани причини не 
ќе пристапи кон полагање на испитот, нема право 
на надоместок на патните трошоци. 

Патните трошоци паѓаат на товар на банката 
во која е запослен службеникот. 

Член 62 
Кандидатот има право на платено отсуство за 

полагање на испитот. 
Ак кандидатот го полага испитот во друго ме-

сто, во отсуството според претходниот став ое за-
сметува и времето потребно за одеше во местото 
каде што се полага испитот и за враќање во ме-
стото на живеењето. 

Отсуството според претходните ставови не се 
засметува во годишен одмор ниту во отсуство спо-
ред членот 87 став 1 од Законот за јавните слу-
жбеници . 

Член 63 
Службениците што ќе бодат назначени во по-

четно звање од повисока група (член 193 став 3 и 
член 198 став 4 од Законот за јавните службеници) 
се должни да го полагаат стручниот испит за зва-
њето во кое се назначени. 

Службениците што ќе бидат назначени во зва-
ње повисоко од почетното звање на повисоката 
група, не го полагаат стручниот испит предвиден 
за почетното звање на таа група. За банкарски 
службеник од трета група како назначување во 
звање повисоко од почетното се смета назначува-
њето во XI или повисок платен разред. 

Член 64 
На службениците на кои во друга служба им е 

признаена стручна спрема од повисок степен спо-
ред членот 177 од Законот за јавните службеници, 
може таа спрема да им се признае при преминува-
њето во службата на банката ако со таа опрема би 
можеле да ги вршат работите на соодветното зва-
ње, или може да им се определи да полагаат до-
полнителен испит. Решението за ова го донесува 
старешината надлежен за назначување во согла-
сност со комисијата од членот 18 на Законот за 
јавните службеници. 

Член 65 
Заради олеснување на полагањето на испитите 

и стручно усовршување во текот на службата, бан-
ките можат на службениците да им обезбедат со-
одветни учебници (скрипта), а по потреба и да 
организираат семинари и курсеви. 

УШ. Преодни и завршни одредби 
Член бб 

Стручниот испит и посебниот испит за призна-
вање на стручна опрема од повисок степен ќе се 
полагаат според досегашните програми до истекот 
на срокот од три месеци по објавувањето на про-
грамата според овој правилник. 

Член 67 
По исклучок од одредбата на членот 37 став 2 

од овој правилник, посебен испит за признавање 
на висока стручна спрема можат да полагаат и 
службеници од точката 2 на Упатството за измени 
и дополненија на Упатството за спроведување на 
IV дел на Законот за јавните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/58), 

Член 68 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за приемот во 
служба, за приправничката служба и за стручните 
испити на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54 и 17/55). 

Член 69 
Овој правилник влегува во оила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 17-28503/1 

24 декември 1959 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

53. 

Врз основа на членот 16 од Уредбата за кра-
ткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56 и 45/59), во врска со членот 2 оддел I под а) 
точка 48 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59) 
и со точката I под 1 под а) од Одлуката за утврду-
вање надлежноста на сојузниот државен секретар 
за работите на финансиите да донесува прописи за 
нормите на интересот на краткорочните кредити и 
за нормите л а интересот на средствата вложени ка ј 
банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57 и 15/58), 
сојузниот Државен секретаријат заработите на фи-
нансиите издава' 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ШТО СЕ ОДО-
БРУВААТ ЗА ЗАПАСИ НА ЛАВАНДОВО МАСЛО 

1. На краткорочните кредити што Југословен-
ската селскостопанска банка и другите банки и ште-
дилници им ги одобруваат на земјоделски задруги 
и задружни деловни сојузи што се занимаваат со 
откуп и промет на лавандово масло за покривање 
вредноста на запасите на левандово масло, нормата 
на интересот не може да браде поголема од Р/о го-
дишно. 

Нормата на интересот од претходниот став ќе 
се применува до 31 декември 1960 година. 

2. Нормата на интересот од точката 1 на оваа 
наредба банките ќе ја применуваат и на краткороч-
ните кредити што на земјоделски задруги и задру-
жните деловни сојузи им ги одобриле во 1959 годи-
на за запасите на лавандово масло. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 08-38/1 
14 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

54. 

Врз основа на Одлуката за овластување на со-
јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите да може да врши поединечни измени на 
височината на регресот во селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
селско стопанство и шумарство, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА СЕЛСКО-
СТОПАНСКИТЕ МАШИНИ, СПРАВИ И УРЕДИ 

НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ 

1. Во Списокот на селскостопанските машини, 
справи и уреди на кои се однесува регресот, кој е 
составен дел од Одлуката за давање регрес при 
купувањето на опрема и резервни делови за потре-
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бите на селското стопанство и шумарство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/59 и 52/59) во врстата XI по 
групата 14 се додаваат нови групи 15, 16, 17 и 18, 
кои гласат: 

„15) Дизелмотор бродски „Alfa" 343 F од 
135 КС — — — — — — — — — 1.800 

16) Дизел мотор бродски „Alfa" 342 F од 
90 КС — — — — — — — — — — 1.600 

17) Дизел агрегат AR-2 ,.Aram" за рибар-
ски светилки- — — — — — — — — 240 

18) Дизелагрегат AR-1 „Haitz" за рибар-
ски светилки — — — — — — —- — 200" 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07-1679/1 
21 јануари I960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

55. 

Врз основа на членот 13 од Законот за здру-
женијата, собирите и другите јавни собранија, а по 
исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од 
истиот Закон, сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊБТО И РАБОТА-
ТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА РЕФОРМАТОРКИТЕ 
ХРИСТИЈАНСКИ СВЕШТЕНИЦИ НА ФНР ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесените правила оснсн 
вувањето и работата на Здружението на реформат-
ските христијански свештеници на ФНР Југосло* 
вија, со седиште во Нови Сад, а со дејност на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

II/3 бр. 19016/3 
13 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

56. 

Врз основа на членот 13 од Законот за здруже-
нијата, соборите и другите јавни собранија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/46), а по исполнувањето 
на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот Закон, со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТА-
ТА НА СОЈУЗОТ НА ШУМАРИТЕ НА ФНР ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Се одобрува основувањето и работата на Соју-
зот на шумарите на ФНР Југославија, според под-
несениот Статут, со седиште во Белград, а со деј-
ност на целата територија на ФНР Југославија. 

И/З бр. 23506/1 
13 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

57. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стаидардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕ-
ВМАТИЦИ И НАПЛАТНИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Надворешни гуми за скутери и нивни 

ггрико лички — — — — — — JUS G.E3.401 
Надворешни гуми за велосипеди со 

помошен мотор и за мопеди — — JUS G.E3.451 
Олучести наплатки за велосипеди со 

помошен мотор и за мопеди — — JUS M.N1.063 
Дводелни рамни наплатим за екутери 

и нивни приколички — — — JUS M.N1.054 
Олучести наплатиш за скутера и нив-

ни приколички — — — — — JUS M.N1.058 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 април 1960 година. 

Бр. 14-324 
25 јануари 1960 година 

Белград 
Претседател 

»а Сојузната комисија за 
стандардизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

58. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производот е летите спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕКС-
ПЛОЗИВИ ЗА РУДАРСКИ И ДРУГИ ПОТРЕБИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Експлозиви за рударски и други по-

треби. Општи прописи — — — JUS H.D 1.020 
Пластични експлозиви — желатини JUS H.D1.030 
Амониумнитратни праше чии експло-

зиви со нитроглицерин — — — JUS H.D 1.031 
Амониумнитратни пр аш очни експло-

зиви без нитроглицерин — — — JUS H.D1.035 
Трпни трето л у ен (Тротил) — — — JUS H.D2 020 
Специјален подводен спорогорешт 

шта-пин — — — — JUS H.D3.050 
Двоен спорогорешт шталин — — JUS H.D3.055 
Рударски каписли — — — — JUS H.D4.050 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 април I960 година. 

Бр. 08-323 
25 јануари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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59. 

Врз основа на точката II од Решението за изме-
ни и дополненија на Решението за поштенско-теле-
графоко-телефоноката тарифа за внатрешен со-
обраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/59), во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
оовет за сообраќај и врски, Генералната дирекција 
на поштите, телеграфите и телефоните издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА-

ТА ТАРИФА ЗА ВНАТРЕШЕН СООБРАКАЈ 

кој гласи: 

Врз основа на ставот 3 оддел 1 глава XXII на 
Сојузниот општествен план за 1959 година, членот 
11 оддел I под а) точка 9 од Уредбата за пренесува-
ње работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18 58 и 18/59) и членот 46 став 2 од 
Уредбата за организацијата, поодувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите, Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за сообраќај и врски донесува 

РЕШЕНИЕ 

за поштенско-телеграфско-телефонската 
тарифа за внатрешен сообраќај 

ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
УСЛУГИ 

А. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 

1. Писма 
а ) М е ѓ у м е с т е н с о о б р а ќ а ј 

Норми на тежината Динари 
до 20 гр — — — — — — 20 

над 20 „ 50 „ — — — — — — 35 
„ 50 „ 250 „ — — — — — — 60 

250 „ 500 „ — — — — — — 80 
500 „ 750 „ — — — — — — 100 
750 „ 1000 „ — — — — — — 120 

1000 „ 1500 н — — — — — — 150 
1500 „ 2000 „ — — — — — — 180 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј 
Норми на тежината Динари 

до 20 гр — — — — — — 15 
над 20 „ 50 „ — — — — — — 20 

50 „ 250 — — — — — — 35 
250 „ 500 „ — — — — — — 59 
500 „ 750 „ — — — — — — 60 
750 „ 1000 — — — — — — 70 

„ 1000 „ 1500 „ — — — — — — 90 
„ 1500 „ 2000 „ — — — — — — НО 

Најголема тежина 2 кг. 

1 Поштенски картички 
а) М е ѓ у м е с е н с о о б р а ќ а ј ' 

Динари 
Отворени — -ч* — — — — — — 15 
Со одговор — — — — — — — — зо 

б) Местен сообраќај 
Динари 

Отворени — — — — — — — ХО 

Поштарината за затворени поштенски картички 
во месниот и меѓумесниот сообраќај се наплатува 
како за писмата од првата норма на тежината. 

3. Печатени предмети 

а) М е ѓ у м е с т е н с о о б р а ќ а ј 

Норми на тежината Динари 
до 50 гр — — — — — — 8 

над 50 „ 100 „ — — — — — — 10 
100 „ 250 „ — — — — — — 15 

„ 250 „ 500 „ — 20 
„ 500 „ 1000 м — — — — — — зо 
„ 1000 „ 2000 „ — — — — — — 50 

2000 „ 3000 ,, — — — — — — 70 
3000 „ 5000 „ — — — — — — 100 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј 

Нооми на тежината Динари 
до 50 гр — — — — — — 5 

над 50 „ 100 „ — — — — — — 8 
„ 100 „ 250 „ — — — — — — 10 
И 250 „ 500 „ — — — — — — 15 
„ 500 „ 1000 „ — — — — — — 20 
„ 1000 „ 2000 „ — — — — — — 35 
„ 2000 „ 3000 „ — — — — — — 50 

зооо „ 5000 „ — — — — — — во 

Најголемата тежина за меѓумесен и местен со-
обраќај е 3 кг, а ако е една поврзана книга — 5 кг. 

в) Ч е с т и т к и и п о к а н и н а с о с т а н о ц и 
до 50 грама Динари 

— меѓуместен сообраќај — — — — — 5 
— местен сообраќај — — — — — — 2 

4. Весници и списанија 
а) В е с н и ц и 

За секој примерок адресиран 
Норми на тежината Динари 

до 100 гр 0,40 
над 100 до 500 „ 1 

б) Списанија 
За секој примерок адресиран 
Норми на тежината Динари 

до 100 гр 4 
над 100 до 500 „ 8 

Најголема тежина 500 грама. 

5. Отисоци за слепи 

Отисоци за слепи се отпремаат бесплатно. 
Најголема тежина 7 кг. 

в. Мостри на стоки 
Норми на тежината Динари 

до 100 гр — — — — — — — 15 
над 100 до 500 гр — — — — — — — 40 
Најголема тежина 500 грама. 

7. Огласи за книги (книжевни огласи) 
Норми на тежината Динари* 

до 30 гр — — — — — — — — — — з 
Најголема тежина 30 грама. 

8. Пратки „Звучна пошта" 
Норми на тежината Динари 

до 50 гр — — — — — — — 20 
над 50 , 150 „ — — — — — — — 35 

„ 150 „ ЗОО „ — — — — — — — 50 
Најголема тежина ЗОО грама. 

9. Вредносни писма 
Поштарината на вредносно писмо се состои од: 
а) поштарина според тежината, што се состои 

од поштарината на препорачано писмо со иста 
тежина, и од 

б) поштарина според вредноста: 

неадрееиран 
Динари 

0,25 
0,50 

неадресиран 
Динари 

2 
4 
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Динари 12. Уплати и исплати по текушта и жиро сметки 
ДО 500 динари — — — — — 

над 500 „ 1.000 п — — — — 20 
» 1.000 „ 2.000 п — — — — 30 
1* 2.000 „ 5.000 п — — — — 60 
п 5.000 „ 10.000 п — — — — 80 
у$ 10.000 „ 50.000 п — — — — 100 
п 50.000 „ 100.000 и — — — — 200 
I, 100.000 и 500.000 м — — — — 400 
» 500.000 „ 1,000.000 » — — — — 600 

а) У п л а т и 

За секој натамошен 1,000.000 динари 
или дел од овој износ уште по — — — 200 

10. Колета 
а) П о ш т а р и н а з а п о ш т е н с к и к е л е -

т и с п о р е д т е ж и н а т а 

Норми на тежи-
ната 

н 
И ЈП 

до 200 км др 400 км над 400 км 
динари динари динари 

до 3 кг 120 140 160 
над 3 » 5 „ 140 160 220 

» 5 » 10 „ 180 220 250 
и 10 » 16 „ 220 250 ЗОО 
I) 15 » 20 „ 250 ЗОО ЗБО 
п 20 »1 25 „ ЗОО 350 400 
п 25 30 „ 350 400 460 

Поштарината за тежините од 20 до 30 кг важи 
само за колеги што содржат филмови. 

б) П о ш т а р и н а з а к о л е т и 
в р е д н о с т а 

с п о р е д 

Динари 
ДО 1.000 д и н а р и __ — — 20 

н а д 1.000 » 2.000 — — . — 30 
п 2.000 » 5.000 , „ — — — 60 „ 5.000 » 10.000 — — — 80 
» 10.000 » 50.000 ,— — — 100 

50.000 100.000 — — — 200 „ 100.000 » 500.000 — — — 400 
» 500.000 1,000.000 — — — 600 

ДО 100 
н а д 100 » 500 

500 » 1.000 
1.000 » 3.000 

„ 3.000 » 5.000 
5.000 п 10.000 

„ 10.000 »> 30.000 
„ 30.000 п 50.000 
„ 50.000 It 100.000 

п о т е к у ш т и 
с м е т к и 

динари — 

и ж и р о 

Динари 
— 5 
— 10 

— — — 15 
— — — 25 
— - - 30 
— — — 35 
— — — 55 
— — — 70 
__ __ _ 100 

За секои натамошни 100.000 динари или 
дел од овој износ уште по — — — — 10 
б) И с п л а т и п о т е к у ш т и и ж и р о с м е т к и 

Ди* УЦ 
ДО 100 д и н а р и _ — — 

н а д 100 » 500 п — — — 10 
1) 500 » 1.00-0 п — — — 15 
п 1.000 » 3.000 t» — — — , 25 
» 3.000 п 5. ООО и — — — 30 
п 5.000 »» 10.000 п — — — 35 
» 10.000 и 30.000 — — — 55 
и 30.000 » 50.000 п — — — 70 
»» 50.000 100.000 „ — — — 100 

За секој натамошен 1,000.000 динари 
или дел од овој износ уште по — — — — 200 
в) П о ш т а р и н а с п о р е д т е ж и н а т а з а к о -
л е г и ш т о с о д р ж а т с а м о п р е с н о о в о ш ј е 

и з е л е н ч у к 
Пешт арената според тежината за колеги што со-

држат само пресно овошје и зеленчук изнесува 50% 
од поштарката според тежината од точката а) на 
овој тарифен став. 

Поштарината според вредноста за колеги што 
содржат само прешо овошје и зеленчук се напла-
тува како и за другите колеги (точка б) на овој 
тарифен став. 
г) Н а п л а т а н а п о ш т а р и н а т а з а к о л е т и 

Поштарината за кол ети се наплатува од испра-
ќачот при приемот на колетот, односно од примате-
лот кај надоиопраќање. или враќање на колетот. 

11. Поштенски упатници 
Динари 

до 500 динари — — — 20 
над 500 „ 1.000 „ — — — 30 

1.000 „ З.ООО „ — — — 50 
3.000 „ 5.000 „ — — — 70 
5.000 „ 10.000 „ — — — 100 

10.000 „ 20.000 „ — — — 130 
20.000 „ 30.000 „ — — — 160 
30.000 „ 40.000 „ — — — 180 
40.000 „ 50.000 „ — —- — 200 

За телеграфски упатници покрај поштари«ата 
за упатничкиот износ, се наплатува уште и изно-
сот пропишан со тарифата за упатничка телеграма 
— според бројот на зборовите. 

10 

10 

10 

10 

За секои натамошни 1СЗ.ООО динари или 
дел од овој износ уште по — — — — 10 

Поштарината се наплатува од примателот. 
в) В и р м а н с к и у п л а т и и и с п л а т и 

Динари 
1) Кога од сметковна книшка или бу-

џетска книшка се врши пренос на текушта 
и жиро сметка — за секоја уплатница по — 

2) Кога банчини упатници се пренесу-
ваат на сметковна или буџетска книшка 
— за секоја упатница по — — — — — 

3) Кога се врши уплата на сметковна 
или буџетска книшка со поднесување бари-
рани чекови — за уплатница — — — 

4) Кога се врши уплата на текушта 
односно жиро сметка со поднесување пат-
нички чекови, барирани чекови или бан-
чини чекови — за уплатница — — — — 

13. Исплати по инвалидски исплатни книшки 
При исплатите по инвалидски исплатни кни-

шки се наплатува истата поштарина што е про-
пишана за исплатите по текушти и жиро сметки 
(тарифен став 12 точка б). 
14. Разви работи за сметка на Народната банка 

Динари 
а) Уплата по штедна книшка — — 10 
б) Непосредна исплата по штедна кни-

шка — — — — — _ _ — 0 
в) Исплата на штедна упатница — — »5 
г) Издавање штедна книшка, со прием 

на првата уплата — — — — — 10 
д) Запишување на интересот во штедна 

книшка — — — — — — — 5 
ѓ) Запишување во штедна книшка на 

налог за припие — — — — — 5 
е) Замена на штедна книшка — — 10 
ж) Пријава на исчезнување на штедна 

книшка — — — — — — — 10 
з) Промена на името на вложува-

чот, здобивање со писменост и 
пренесување на штедна книшка од 
законитиот застапник врз вложу-
вачот — — — — — — — 5 

ѕ) Уплата по сметковна или буџетска 
книшка — — — — — — — 10 

и) Исплата по сметковна или буџетска 
книшка — — — — — — — 10 

ј) Налог за запишување односно от-
пишување во сметковна или бу-
џетска книшка — — — — — 10 
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Динари 
к) Испорака на сметковна или бу-

џетска книшка — — — — — 5 
л) Замена на метковна или буџетска 

книшка — — — — — — — 10 
љ) Исчезнување на сметковна или 

буџетска книшка — — — — — 10 
Поштарина според овој тарифен став не се 

наплатува од корисникот, туку во паушален износ 
се пресметува меѓу Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните и Народната 
банка — Главна централа. 

15. Писмоносни пратки за корисниците на 
прегратки 

Динари 
За обични писмоносни пратки на др-

жавни органи, установи, стопански, оп-
штествени и задружни организации што 
и се предаваат во месниот сообраќај на 
поштата кај која испраќачот и примателот 
на предадените пратки се корисници на 
поштенска прегратка, се наплатува за 
секоја одделна пратка, без оглед на те-
жината — — — — — — — — — 5 

Ако овие пратки се предаваат препорачано или 
со некое друго специјално ракување, се напла-

. тува уште и поштарина за такви ракувања про-
пишана со оваа тарифа. 

Ова важи и за вондоставното подрачје на опре-
делишната пошта, ако примателите ги подигаат 
своите пратки преку свои курири. 

16. Препорачано ракување 
Динари 

За препорачано ракување — — — 36 
За препорачано ракување на пратки 

што содржат книги и брошури, како и ве-
сници и списанија, кога се испраќаат 
како печатени работи, без оглед кој е 
испраќачот, се наплатува — — — — 20 

17. Итно ракувале 
Динари 

а) За писмоносни пратки и упатници 35 
б) За колеги, без оглед на тежината 80 

18. Откупно ракување 
Динари 

За откупно ракување со сите видови 
пратки, покрај редовната поштарина спо-
ред тежината, вредноста и за другите спе-
цијални ракувања, се наплатува уште и 10 

При приемот на откупни пратки се напла-
тува и поштарина за уплата на наплатениот от-
купен износ со поштенска упатница (тарифен став 
11) или со уплатница по текушти или жиро сметки 
(тарифен став 12 точка а). 

19. Повратница 
Динари 

а) п р и п р е д а в а њ е т о 
Повратница — — — — — — — 30 
Повратница на судски писма и на пи-

сма според управната постапка: 
— во месниот сообраќај — — — — 10 
— во меѓумесниот сообраќај — — — 15 

б) п о п р е д а в а њ е т о 
Повратница — — — — — -

20. Пост-рестант ракување 

21. Издвојио ракување 

За издвојио ракување со поштенски колеги се 
наплатува од испраќачот, при приемот на коле-
тот, уште и ЅО̂ /о од пропишаната поштарина спо-
ред тежината. 

22. Дополнителна поштарина за пренесување 
по воздушен пат 

а) П и е м е н о с н и п р а т к и % 

редовната поштарина се наплатува Покрај 
уште: 

до 20 гр 
над 20 „ 50 

50 „ 250 
250 „ 500 
500 „ 750 
750 „ 1.000 

1.000 „ 1.500 
1.500 „ 2.000 

Динари _ _ _ _ _ _ 2 

_ _ _ _ _ _ 5 
- — — — — 10 
- — — — — 15 
- — — — — 20 
- — — — — 30 
- — — — — 45 
- — — — — 60 

б) К о л е т и 
Покрај редовната поштарина се наплатува уште: 

Динари 
1) За секој килограм тежина или дел 

рд килограм, ако се пренесува колетот на 
една воздушна релација — — — — — 30 

2) За секој килограм тежина, или дел 
од килограм, ако се пренесува колетот на 
две воздушни релации — — — — — 60 

23. Надоиспраќање и враќање на колети 
При надоиспраќање на колет по примателот или 

при враќање на испраќачот се засметува следната 
поштарина: 

а) поштарина според тежината; 
б) поштарина според вредноста; 
в) поштарина за особено ракување што се при-

менува при враќање односно надоиспраќање на ко-
легом 

24. Потврда за прием на книжена пратка 
Динари 

За потврда за приемот на книжена 
пратка (препорачана пратка, колет, поштен-
ска улазница и др.) се наплатува пошта-
рина — — — — — — — — — — 50 

25. Располагање со пратката од страна на 
испраќачот 

Динари 
За барање за враќање на пратката, за 

измена на адресата, измена или симнување 
на откупнината и за товарење со откупнина, 
се наплатува — — — — — — — — 35 

За извршување на барањето по телеграфски 
пат, покрај оваа поштарина, се наплатува и со 
тарифата пропишаниот износ за телеграма — спо-
ред бројот на зборовите. 

26. Баралница 

За баралница се наплатува поштарина 
27. Дупликат на уплатница 

Динари 
35 

Динари 

70 

За поет-рестант ракување не се наплатува 
посебна поштарина. 

Кога упатницата е загубена, уништена 
или оштетена со вина на примателот, за 
правење дупликат од упатницата се на-
платува поштарина — — — — — — 50 

Во случај на загуба или оштетување на упат-
ницата поштарината се наплатува од примателот 
во франко марки, кои се лепат на пријавата за 
загубата или на пријавата за оштетувањето на 
упатницата. 
28. Продолжување на срокот за исплата на упатни-

цата и барале на увид 
а) П р о д о л ж у в а њ е н а с р о к о т 

За продолжување срокот за исплата на 
упатницата, ако оваа остане неисплатена 
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Динари 
до определениот срок со вина на примате-
лот, се наплатува поштарина — — — — 50 

б) О д о б р е н и е з а и с п л а т а н а 
у п а т и и ц а т а 

За одобрение вратената уплатница да му 
се исплати на испраќачот, ако овој не може 
да ја поднесе признаницата, потврдата за 
уплата односно предаваниот попис или ама-
нета ат а книга, се наплатува поштарина — 50 

в) Б а р а њ е н а и с п л а т е н а т а у п а т н и ц а 
н а у в и д 

Ако испраќачот или примателот ја бара 
на увид исплатената упатница, се напла-
тува поштарина — — — — — — — 

29. Прелажување колета 

За прелажување колеги, без оглед на 
тежината — — — — — — — — — 

Динари 

50 

а) за пратки што ги предаваат државни уста-
нови; 

б) за пратки што ги предава Југословенскиот 
Црвен крст; 

в) за пратки што се примаат за странство; 
г) за весници и списанија. 
Доплатата се плаќа со лепење на посебни до-

платни марки. 

Б. ТЕЛЕГРАФСКИ УСЛУГИ 
51. Обична телеграма 

а) М е ѓ у м е с т е н с о о б р а ќ а } 
Дош ари 

— — — 1 0 
— — — 100 

За секој збор — — — 
Најмал тарифен износ 

30. Располагање со пратката од страна ва 
примателот 

Динари 
За писмено барање за располагање со 

пратката од страна на примателот, се нат-
платува — — — — — — 4— — — 56 

31. Дозвола за користење повластела тарифа 
Динари 

а) Дозвола за користење повластена та-
рифа за весници и списанија — — — — ЗОО 

б) Продолжување важењето на изда-
дената дозвола за користење повластена 
тарифа за весници и списанија за наред-
ната календарска година — — — — — 200 

32. Поштенско полномошно 
Динари 

а) Полномошно издадено за еден случај 30 
б) Полномошно издадено до крајот на 

календарската година — — — — — 100 

33. Портирање обични писмоносни пратки 
За обични писмоносни пратки к а ј кои не е 

платена поштарина, или е платена само делум, по-
- штарината што недостига се наплатува од прима-

телот при испораката, и тоа во двоен износ. 

34. Продавна цена на поштенските вредносници и 
обрасци 

Продавната цена на поштенските вредносници 
и обрасци, што се користат за внатрешен и ме-
ѓународен поштенски сообраќај, ја определува Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните. 

35. Доплата во корист на Црвениот крст 
За време неделата на Црвениот крст за секоја 

писмоноша пратка, покрај редовната поштарина, се 
наплатува уште и со закон определената доплата 
во корист на Југословенскиот Црвен крст. 

Доплата не се наплатува: 
а) за пратки што ги предаваат државни уста-

нови; 
б) за пратки што ги предава Југословенскиот 

Црвен крст; 
в) за пратки што се примаат за странство; 
г) за весници и списанија. 
Доплатата се плаќа со лепење на посебни до-

платил марки. 
36. Доплата на придонесот за детска заштита 

За време на Детската недела за секоја писмена 
пратка, покрај редовната поштарина, се наплатува 
уште и определена доплата на придонесот за дет-
ска заштита. 

Доплата не се наплатува: 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј 
За обични телеграми во месниот сообраќај се 

наплатува 50% од тарифниот износ пропишан за 
обични телеграми во меѓумесниот сообраќај. 
в) Т е л е г р а м и — ч е с т и т к и и и з ј а в и н а 
в о у ч е с т в о в о м е ѓ у м е с н и о т с о о б р а ќ а ј 

За телеграми—честитки и изјави на соучество 
во меѓумесниот сообраќај се наплатува 5 0 о д та-
рифниот износ пропишан за обични телеграми во 
меѓумесниот сообраќај. 

г) Р а д и о т е л е г р а м и 
Динари 

1) За радиотелеграмите упатени од Ју 
госласија за наши бродови на море, што се 
испраќаат преку наши крајбрежни ста-
ници, се наплатува за секој збор — — 20 

2) За секој збор во радиотелеграма— 
честитка или изјава на соучество се на-
платува — — — — — — — — — 10 

Најмал тарифен износ за радиотелетра-
ма—честитка или изјава на соучество — — 100 

52. Итна телеграма 
Динари 

За секој збор — — — — — — — 20 
Најмал тарифен износ — — — — 200 

53. Новинарска телеграма 
Динари 

За секој збор — — — — — — — 5 
Најмал тарифен износ — — — — 50 

54. Телеграма со платен одговор 
Ианосот>уплатен за одговор (НР) не може да биде 

помал од тарифниот износ за обична телеграма од 
Го зборови (тарифен став 51 точка а). 

55. Телеграма со срамнување 
Покрај тарифниот износ за телеграма, се на-

платува уште и половина од тарифниот износ на 
обична телеграма со ист број зборови (тарифен 
став 51 точка а). 

Динари 
Најмал тарифен износ — — — — 50 
56. Известување за испорака на телеграма 

Динари 
а) За телеграфско известување за ис-

порака на телеграма се наплатува — — 60 
б) За известување за испорака на телеграма 

што се испраќа по пошта, се наплатува поштарина 
за препорачано писмо од прва норма на тежината. 

57. Преписи на телеграми со повеќе адреси 
Динари 

а) За препис на телеграма со повеќе 
адреси од кој и да е вид до 50 зборови — 50 

б) За секои натамошни 50 зборови или 
дел од 50 зборови уште по — — — — — 50 
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58 Доставување телеграми по специјален носител 
Надоместок за пренесување од 1 километар или 

дел од 1 нилом етар: 
Динари 

а) дење — — — — — — — — 40 
б) ноќе — — — — — — — — 80 

59. Претплата за право на употреба на скратена 
адреса 

Динари 

Месечна претплата — — — — — 400 

60. Преземање телеграми по телефон Динари 
За преземање телеграми по телефон, 

за секои 10 зборови или дел од 10 зборови 5 

61. Преземање телеграми по телепринтер 
Динари 

За преземање телеграми по телвприн-
тер, за секои 10 зборови или дел од 
10 зборови — — — — — — — — — 5 

62. Претплата за употреба на КОД (шифра) 
Динари 

Месечна претплата — — — — — 400 
Оваа претплата не ја плаќаат државните ор-

гани и странски дипломатски и конзуларни прет-
ставништва. 

1 63. Издавање преписи и покажување оригинал од 
телеграма 

Динари 
За секој случај на издавање препис или 

покажување оригинал од телеграма — — 100 
64. Баралница за телеграма 

За баралница за телеграма се наплатува пошта-
рината пропишана во тарифниот став 26 од оваа 
тарифа, бидејќи овие баралници се испраќаат по 
пошта. 

65. Инсталации, селидби и преместувања 
а) Инсталација или селидба на главен или спо-

реден апарат во потесен местен реон: 
Динари 

1) за надворешна инсталација — — 4.000 
2) за внатрешна инсталација — — 1.500 
б) Претплатниците во поширок местен 

реон покрај редовниот тарифен износ за 
надворешна инсталација (од точката а) од 
овој тарифен став), ги плаќаат уште и фак-
тичните трошоци за изградба на вод во 
поширок местен реон. 

в) За преместување на главен или 
спореден телеграфски апарат се наплатува 1.000 

г) За инсталација на телеграфска цен-
трала, што е сопственост на самиот корис-
ник, или истата е основно средство на 
претпријатие на птт сообраќај, а дадена му 
е на употреба на корисникот, се наплату-
ваат фактичните трошоци според фактурата. 

д) За селидба или преместување на те-
леграфска централа што е основно средство 
на претпријатие на птт сообраќај, а дадена 
му е на употреба на корисникот, или е соп-
ственост на самиот корисник, се наплату-
ваат фактичните трошоци според фактурата. 

ѓ) За изградба водови на напречни те-
лепринтерски врски се наплатуваат ф а к -
тичните трошоци според фактурата. 

Ако за оваа врска се користат постој-
ните телефонски водови, се наплатува — 8.000 

Ако корисниците на напречни теле-
цррштероки врски ги отстапат водовите на 
своите претплатнички телефони за оства-
рување на оваа срока, се наплатува — — 3.000 

бб. Претплата 
Месечна претплата за главен или спореден 

апарат: 
Динари 

а) За главен претплатнички апарат се 
наплатува месечна претплата — — — з.ООО 

б) За спореден претплатнички апарат 
се наплатува 20°/о од претплатата пропи-
шана за главниот претплатнички апарат 

в) Ако „ апаратот го дава и одржува 
претпријатието на птт сообраќај, се на-
платува месечно, освен претплатата од 
овој тарифен став точка а) односно б), 
уште и — — — — — — — — — 2.500 

г) Ак претпријатие на птт сообра-
ќај отстапи телеграфски апарат на кори-
стење, но истиот не се врзува за телегра-
фска централа за јавен сообраќај — — — 6.000 

д) Ако претпријатие на птт сообра-
ќај отстапи телеграфска централа на ко-
ристење, но оваа не се вклучува во теле-
графска централа за јавен сообраќај — 6.000 

ѓ) За месна напречна тел спринтерска 
врска што служи за измена на соопште-
нија во месниот сообраќај — — — — 3.500 

е) За месна напречна телепринтерска 
врска со која двајца или повеќе корисни-
ци примаат паралелно соопштенија преку 
меѓуместен вод што е основно средство 
на претпријатие на птт сообраќај, се на-
платува од секој корисник, освен од првиот 20.000 

ж) Ако претпријатие на птт сообраќај 
му отстапи приклучна кутија на претплат-
ник што има овој сопствен апарат — — 1.000 

67. Користење врски во месниот сообраќај 
Во месниот сообраќај (непосреден со-

обраќај меѓу два телеграфски претплат-
нички уреди приклучени за иста телегра-
фска централа) се наплатува за секоја 
цела или започната единица на време од 
3 минути — — - - — — — — — 15 

68. Користење врски во меѓумесниот сообракај 
^ Во меѓумесниот сообраќај (сообраќај 

меѓу два телеграфски претплатнички уре-
ди приклучени за две телеграфски цен-
трали) се наплатува за секоја единица на 
време од 3 минути: 

а) В о п е р и о д н а ј а к с о о б р а ќ а ј 
(7 до 19 часот): 

Динари 
I зона до 100 км — — — — — — 90 

I I „ над 100 до 200 км — — — — 135 
H I „ „ 200 „ 400 „ — — — — 180 
IV „ „ 400 км — — — — — — 225 

б ) В о п е р и о д н а с л а б с о о б р а ќ а ј 
(19 до 7 часот): 

I зона до 100 км — — — — — — 60 
I I „ над 100 до 200 км — — — — 90 

Ш „ „ 200 „ 400 „ — — — — 120 
IV „ „ 400 км — — — — — — 150 

За првите 3 минути се наплатува тарифниот 
износ за цела единица. За користење врска над 3 
минути ое наплатува соодветен тарифен износ 
според минутите. 

За користење врски во месниот, меѓумесниот и 
меѓународниот сообраќај се наплатува најмал ме-
сечен износ од 5.000 динари. Ова не се применува 
на претплатниците што се врзани за централи 
од други места и кои плаќаат такса за меѓумесна 
напречна телепринтерска врска според тарифниот 
став 69 точка а). 

69. Меѓумесни напречни телеграфски врски 
а) За меѓумесна напречна телеграфска врска 

со која претплатникот е врзан за телеграфска цен-
трала од друго место се наплатува 25ф/о од таксата 
пропишана за меѓумеша напречна телефонска 
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врска, сметајќи го воздушното растојание на ме-
стото по телефонските зони. 

Ако водот со кој претплатникот е врзан за те-
леграфска централа од друго место е сопственост 
на претплатникот, се наплатува 50% од износот 
што е пропишан во првиот став на оваа точка. 

б) За меѓумесна напречна телеграфска врска 
со која непосредно се поврзани два корисника се 
наплатува 50% од таксата пропишана за меѓуме-
сна напред телефонска врска, сметајќи го во-
здушното растојание на местото според телефон-
ските зони. 

в) За користење на меѓумесна напречна врска 
како носител на туѓи телеграфски уреди се на-
платува за секој канал на поставен уред по 25% 
од таксата пропишана за меѓумесна напречна те-
лефонска врска, сметајќи го воздушното растоја-
ние по телефонските зони. * 

За меѓумесните напречни телеграфски врски 
од точ. б) и в) се наплатува уште и претплата за 
месна напречна телефонска врска од тарифниот 
став 80 точка е). 

70. Одржување тугу водови 
Динари 

За редовно одржување туѓи месни и 
меѓумесни телеграфски водови се напла-
тува за секои 100 метра или дел од 100 
метра жица — годишно — — — — — 250 

71. Одржување претплатнички водови во поширок 
местен реон 

Динари 
За редовно одржување претплатнички 

телеграфски водови во поширок местен 
рзон, без оглед чија се сопственост, се на-
платува за секои 100 метра или дел од 
100 метра жица — годишно — — — — 125 

Тарифните износи за одржување не се наплату-
ваат од корисниците од тарифниот став 69. 

72. Фототелеграми 
Динари 

За фототелеграма се наплатува: 
а) основна такса — — — — — 2.500 
Основната такса е иста за сите видови фото-

телеграми, без оглед на бараното ракување, димен-
зиите на фототелеграмата и на оддалеченоста на 
местото во кое се испраќа фототелеграмата; 

, б) такса според димензиите за фототелеграма-
та што се испраќа од постојана фототелеграфска 
станица: 

1) за фототелеграма чија што потесна страна 
од сликата не преминува 9 см се наплатува такса 
за 4 единици на телефонски разговор на односна-
та релација; 

2) за- фототелеграма чија што потесна страна 
од сликата изнесува над 9 до 17 см се наплатува 
такса за 6 единици на телефонски разговор на од-
носната релација; 

3) за фототелеграма чија потесна страна изне-
сува над 17 до 25 см се наплатува такса за 8 еди-
ници на телефонски разговор на односната рела-
ција. 

За определување на таксата според димензии-
те, кога испраќањето го врши постојана фототе-
леграфска станица, не се зема предвид подолгата 
страна од сликата, но таа не смее да премине 26 см. 
Ако подолгата страна од сликата преминува 26 см, 
фртотелеграмата се раздвојува на делови; 

в) такса според димензиите за фототелеграма-
та што се испраќа од подвижна фототелеграфска 
станица: 

1) за фототелеграма чија што потесна страна 
од сликата не преминува 9 см се наплатува такса 
за 4 единици на телефонски разговор на односна-
та релација; 

2) за фототелеграма чија што потесна страна 
од сликата изнесува над 9 до 13,5 см се наплатува 
такса за 6 единици на телефонски разговор на од-
носната релација. 
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За определување на таксата според димензии-
те, кога испраќањето го врши подвижна фототе-
леграфска станица, не се зема предвид подолгата 
страна од сликата, но таа не смее да премине 20 см. 
Ако подолгата страна од сликата преминува 20 см 
фототелеграмата се раздвојува на делови. 

Таксата според димензиите од точ. б) и в) се 
наплатува како за обични или итни телефонски 
разговори, спрема тоа дали фототелеграмата е пре-
земена за испраќање како обична или итна; 

г) патни трошоци и трошоци за испраќање те-
хнички службеник, како и трошоци за превоз на 
подвижна фототелеграфска станица, ако од место 
во кое не постои постојана фототелеграфска ста-
ница се бара да се изврши пренос на фототелегра-
мата по пат на подвижна фототелеграфска станица. 

Патните трошоци, трошоците за испраќање 
технички службеник и трошоците за превоз на 
подвижна фототелеграфска станица не ќе се на-
платат ако поштенско-телеграфско-телефонското 
претпријатие според своето наоѓање организира слу-
жба за фото пренос од место што нема постојана 
фототелеѓрафска станица; 

д) такса според .тарифните ставови 82 и 83 од 
оваа тарифа за фототелеграфоки пренос што ме-
ѓусебно го вршат приватни телеграфски станици 
по телефонските водови за јавен сообраќај; 

ѓ) такса според точ. а) и б) од овој тарифен 
став за фототелеграма што ќе ја испрати приватна 
фототелеграфска станица до постојана фототе-
леграфска станица. 

По истите точки се наплатува такса и за фото-
телеграма што постојаната фототелеграфска стани-
ца ќе ја испрати до приватна фототелеграфска 
станица. 

73. Копија на фототелеграма 
Динари 

За копија на фототелеграма се напла-
тува — — — — — — — — — 400 

Оваа такса не се наплатува за првата копи-
ја што како фототелеграма му се испорачува на 
примателот. 

Кога копија на фототелеграма му се испраќа 
на испраќачот по негово барање, покрај таксата 
за копија, се наплатува уште и поштарина за пре-
порачано писмо од втора норма на тежината. 

В. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 

81. Месни разговори 
Динари 

а) За местен разговор извршен од 
претплатнички телефон во местата со авто-
матски централи што имаат бројачи на 
разговори се наплатува — — — — — 10 

б) За една единица на местен разговор 
извршен од јавна говорница, се наплатува 10 

в) Ка ј месните радиофонски преноси 
за секоја говорна единица се наплатува 
таксата пропишана за местен телефонски 
разговор. 

82. Меѓумесни разговори 
а) Период на јак сообраќај (7 до 19 часот): 
за обични меѓумеони разговори извршени во 

период на јак сообраќај тарифниот износ за една 
единица разговор изнесува: 

Динари 
Поблиска зона — до 10 км — — — — — 40 

I зона над 10 до 26 км — — — — 80 
И . » 25 и 50 „ — — — — 120 

III „ 50 и 100 „ _ _ — — 160 
IV „ » - 100 „ 200 „ — — - — — 220 
V „ „ 200 1» 400 „ — — — — 280 

VI „ » 400 „ 600 „ — . — — — 320 
VII „ п 600 км 380 
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б) Период на слаб сообраќај (19 до 7 часот): 
за обични меѓумесни разговори извршени во 

период на слаб сообраќај тарифниот износ за една 
еличина разговор изнесува: 

Динари 
- — — — 20 Поблиска зона — до 10 км 

I зона над 10 до 25 км 
II 

III 
IV 
V 

V I 
V I I 

50 
100 
200 
400 
600 

в) Како 

40 
60 
80 

ИО 
140 
160 
190 
оној 
цен-

25 
50 

100 
200 
400 
600 км — — — — — — 

меѓумесен разговор се смета 
разговор што е извршен со посредство на 
трали на две разни места, без оглед на нивната 
оддалеченост. 

г) Во автоматски мрежни групи каде не по-
стојат временско-зонски бројачи, од вкупниот број 
на извршените разговори претплатникот плаќа: 

20% како меѓумесни разговори во траеше од 
една единица на I зона јак сообраќај, а 

80% како месни разговори. 
д) За меѓумесни новинарски разговори извр-

шени во времето од 15 до 7 часот се наплатува та-
рифниот износ пропишан за разговори извршени 
во период на слаб сообраќај. 

ѓ) Ако телефонскиот претплатник како пови-
куван не се одзове на поканата за извршување на 
разговорот, а разговорот пред тоа не го откажал, 
плаќа една третина од говорната единица на обичен 
разговор според периодот на сообраќајот во кој е 
воспоставена врската 

е) Ако повикувачот или повиканиот одбие да 
разговара откако е веќе воспоставена меѓумесната 
врска, повикувачот плаќа една третина од таксата 
за говорна единица на обичен разговор, според пе-
риодот на сообраќајот во кој е воспоставена врската. 

ж) За разговорите плативи во определувалиште-
то се наплатува тарифниот износ пропишан за ме-
ѓумесни разговори од ист вид и траење, извршени 
во ист период на сообраќајот. 

Ако повиканиот не се согласи да ја плати так-
сата за разговор и разговорот поради тоа не се из-
врши, повикувачот ја плаќа таксата пропишана за 
обична меѓумесна телефонска покана. 

з) За разговори по договор, без користење те-
лефонска покана, се наплатува тарифниот износ 
пропишан за меѓумесни разговори од ист вид и 
траење, извршени во ист период на сообраќајот. 

Во случај на неизвршување на ваков разговор 
поради недоаѓање на соговорникот, од повикувачот 
се наплатува таксата пропишана за обична меѓу-
месна телефонска покана. 

ѕ) За меѓумесви радиофонски преноси се на-
платува таксата предвидена за обични меѓумесен 
разговори, според периодот во кој се врши радио-
фонокиот пренос, ако за пренос се користат обични 
телефонски врски со широчина на обемот на пре-
несените фреквенции од ЗОО до 3400 Hz или помали 
од тоа. 

Ако за радиофонски пренос се користат спе-
цијални водови, се наплатува таксата пропишана 
за обични меѓумесни разговори, наголемена за: 

— 50%, ако е употребен вод со широчина на 
обемот на пренесените фреквенции од 50 до. 6400 Hz; 

-т- 100%, ако е употребен вод со широчина на 
обемот на пренесените фреквенции од 50 до 10.000 Hz. 

За меѓумесни радиофонски преноси се напла-
туваат фактичните трошоци за воспоставување на 
месните врски, ако се воспоставуваат месни врски. 

и) За меѓумесни преноси од спортски натпре-
варувања што во местото за кое се врши преносот 
се разгласуваат преку звучник или разгласна ста-
ница, а не преку радиостаница, се наплатува так-
са предвидена за обични меѓумесни разговори из-
вршени во период на слаб сообраќај, без оглед во 
кој период се врши преносот. 

ј) За известување за повикувачкиот број на 
претплатнички телефон од некоја друга месна мре-
жа, што по барање од претплатникот е прибавено 

по телефон од централата на таа друга месна мре-
жа, ^е наплатува една третина од таксата пропи-
шана за обичен меѓумесен разговор на соодветната 
телефонска зона. а според периодот на сообраќајот 
во кој претплатникот барал известување. 

Ако претплатникот, барајќи го ова известува-
ње, едновремено пријавува и меѓумесен разговор 
со бараниот претплатник, за оваа известување не 
се наплатува никаква такса. 

83. Итни и мошне итни разговори 
За итни разговори се наплатува двоен, а за 

мошне итни разговори — ноторен тарифен износ за 
обичен разговор. 

84. Телефонска покана и извесница 
а) За обична меѓумесна покана и телефонска 

извеоница се наплатува: 
Динари 

Поблиска зона — до 10 км — — — — — 20 
I зона над 10 до 25 км — — — — 30 

II , 1У 25 п 50 „ — — — — 40 
III , Ч 50 »» 100 „ — — — — 50 
IV , 11 100 „ 200 „ — — — — 60 
V , и 200 >> 400 „ _ _ _ _ _ _ 70 

VI , и 400 it 600 „ — — — — »о 
V I , V 600 км — — — — — 90 

б) За итна меѓумесна телефонска покана се на-
платува двоен тарифен износ за обична телефонска 
покана. 

в) За месна телефонска покана се наплатува 
20 динари. За известување за испорака на месна 
телефонска покана се наплатува 10 динари. 

85. Потврда за извршениот разговор 
Потврдата за извршениот телефонски разговор 

му се дава бесплатно на говорникот од јавна говор-
ница, и тоа само на негово барање. 

86. Телефонска претплата во местата со рачни 
телефонски централи 

а) За плаќање на претплатата телефонските 
претплатници се делат во следните четири групи, 
и тоа: 

I г р у п а н а п р е т п л а т н и ц и 
— телефони во станови, освен становите на: 

адвокати, лекари, забари, занаетчии, претставници 
на стопански организации и слични занимања што 
во станот ја вршат својата дејност; 

— општествените организации: СКЈ, ССРНЈ, 
Црвен крст, сите синдикални организациони еди-
ници, културни, професионални, спортски, против-
пожарни и други друштва и нивните клубови, 
спортски објекти, одморалишта и слично, освен 
нивните стопански претпријатија, дуќани, продав-
ници, работилници и слично, што спаѓаат во IV 
група на претплатници; 

II г р у п а н а п р е т п л а т н и ц и 
— државни органи, странски дипломатски и 

конзуларни претставништва, специјализирани орга-
низации на Обединетите нации и слични меѓународ-
ни организации; 

— установи, болници, амбуланти, диспанзер^ 
санаториуми, апотеки, управи на бањски и други 
лекувалишта, училишта, интернати, научни инсти-
тути, домови на културата, народни и работнички 
универзитети, кинотека, метеоролошки станици, оп-
серватории, театри, библиотеки, верски установи, 
музеи, академии, уметнички галерии, сликарски и 
вајарски ате леи, установи на социјалното осигуру-
вање, Танјуг и Југрпрес; 

— станбени задруги, водни задруги, станбени 
заедници, јавни бањи и ресторани на општестве-
ната исхрана; 

III г р у п а н а п р е т п л а т н и ц и 
— радио и телевизиски станици; 
— комори, стручни- и деловни здруженија; 
— новински агенции, дописништва, уредништва 

и администрации; 
— банки, штедилници и осигурителни заводи; 
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— Југословен ека лотарија, агенции за заштита 
на авторското право, погребни заводи; 

— други организации и установи слични на 
изброените во оваа група; 

IV г р у п а н а п р е т п л а т н и ц и 
— стопански организации, вклучувајќи ги тука 

и нивните погонски и деловни единици, задруги што 
вршат стопанска дејност и нивните деловни сојузи, 
заедници на стопанските претпријатија; 

— трговски, занаетчиски, угостителски дуќани 
и објекти; 

— печатница гаражи, аутотакси станици, услу-
жни сервиси, организации за вршење на админи-
стративни и интелектуални услуги (бира и ел.), 
домашни и странски трговски и други застапни-
штва и агенции, * сајмишта и сите други организа-

- цин и установи што во смисла на важечките про-
писи, според принципите на стопанското работење, 
редовно и трајно остваруваат доход, слободните 
професии: адвокати, лекари, забар и, занаетчии, 
претставници на стопански организации и лица' од 
слични занимања што во станот ја вршат својата 

' дејност. 
б) Месечната претплата за главен телефон из-

несува: 
I раздел — во местата што имаат до 10 претплат-

нички водови: 
Динари 

I група на претплатници — — — ЗОО 
И „ „ „ 500 

III „ „ „ 800 
IV „ „ „ 1.200 

II раздел — во местата што имаат од 11 до 25 прет-
платнички водови: 

Динари 
I група на претплатници — — — 400 

И „ „ „ 1.0# 
III „ „ • 1.2® 
IV „ „ 1.600 

III раздел — во местата што имаат од 26 до 100 прет-
- плетнички водови: 

Динари 
I група на претплатници — — — 600 

И „ „ 2.000 
III „ „ 2.200 
IV „ „ „ 2.400 

IV раздел — во местата што имаат над 100 прет-
платнички водови: 

Динари 
I група на претплатници — — — 800 

И „ „ „ 2.500 
III „ „ „ 3.000 
IV „ „ „ 3.200 
в) Во местата со рачни централи во претпла-

тата е засметан и паушалниот износ за месни теле-
фонски разговори што не се наплатуваат посебно. 

г) За повремен телефон, за времето додека те-
лефонот не е во сообраќај, се наплатува 25% од 
пропишаната претплата во точката б) на овој та-
рифен став. 

д) Активните и пензионираните службеници и 
работници на Југословенските пошти, телеграфи и . 
Телефони плаќаат 50°/о од пропишаната претплата. 

87. Телефонска претплата во местата со автоматски 
телефонски централи 

а) Месечната претплата за главен телефон во 
места со автоматски телефонски централи што има-
ат бројачи на разговори'изнесува: 

Динари 
I група на претплатници — — — 500 

Претплатниците од I група плаќаат ме-
сечно, покрај претплатата, уште и пауша-
лен износ од ЗОО динари, без оглед на бро-
јот на извршените разговори, што им дава 

право на вршење 60 месни разговори, а за 
секој натамошен местен разговор плаќаат 
10 динари. 

Динари 
II група на претплатници — — — 800 

Ш „ „ — — — 1.200 
I V „ „ — — — 2.000 
Претплатниците се распоредуваат во групи спо-

ред точката а) на тарифниот став 86. 
б) Во местата со автоматски телефонски цен-

трали што не се снабдени со бројачи на разговори, 
се наплатува месечната претплата пропишана за 
местата со рачни телефонски централи (тарифен 
став 86). 

в) За главни претплатнички телефони сврзани 
, преку двоен односно сериски приклучок, од секој 
претплатник се наплатува по 75% од претплатата 
пропишана за главен претплатнички телефон. 

г) За главни претплатнички телефони сврзани 
преку групен приклучок, од секој претплатник се 
наплатува по 50% од претплатата пропишана за 
главен претплатнички телефон. 

д) За повремен телефон во местата со автомат-
ски телефонски централи што имаат бројачи на ра-
зговори, се наплатува за време додека телефонот 
не е во сообраќај 50% од пропишаната претплата. 

Овие претплатници доколку спаѓаат во I група 
на претплатници освен намалената претплата пла-
ќаат уште и, 50% од паушалниот износ пропишан 
во точката а) на овој тарифен став за време до-
дека телефонот не е во сообраќај. 

ѓ) Активните и пензионираните службеници и 
работници на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата 
за главен телефон и 25% од таксата за месни ра-
зговори. 

Во телефонските автоматски мрежни групи 
овие службеници и работници ги плаќаат, како прет-
платници на тие групи, првите 200 импулси спо-
ред бројачот по 2,50 динари, а секој натамошен 
импулс 10 динари. 

е) Воените инвалиди од војните со 100% неспо-
собност уживаат повластица од 50% според овој 
тарифен став и според тарифниот став 81 за месни 
разговори. 

ж) Телефоните на специјални јавни служби 
што служат исклучиво за прием на покани (02, ОЗ и 
04), не подлежат на плаќање претплата. 

88. Претплата за другите претплатнички 
телефонски уреди 

а) За споредна станица, кога претплатникот на 
главниот претплатнички телефон и на споредната 
станица е едно исто лице, се наплатува 50% од 
онаа претплата што би се нагостувала да е таа 
споредна станица главен претплатнички телефон. 

Ако претплатници на главниот претплатнички 
телефон и на споредната станица односно на спо-
редниот претплатнички телефон се две разни лица, 
од секој претплатник се наплатува по 75% од прет-
платата пропишана за главен претплатнички те-
лефон. 

За спореден претплатнички телефон — вр-
зан преку поединечен главен телефон — се напла-
тува 20% од претплатата за главен телефон, како 
во местата со автоматски, така и во местата со 
рачни централи, без оглед на тоа чија сопственост 
е телефонскиот апарат. 

Одредбите од точ. под а) и б) се однесуваат 
само на оние споредни станици и споредни прет-
платнички телефони што се врзани преку пое-
динечни главни телефони, а не на оние што се 
сврзани за куќни телефонски центра ли. 

Динари 
в) За сигнално ѕвонче се наплатува 

месечно — — — — — — — — — 50 
г) За телефонски менувач што служи 

само за исклучување, се наплатува месечно 50 
д) За една гарнитура собен приклучок 

се наплатува месечно — — — — 50 
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Динари 
За секој натамошен ѕиден приклучок 

(трет, четврт ити.) се наплатува месечно 
од приклучок — — — — — — — 50 

ѓ) За касиче за собирање пари, кога 
истото го дало претпријатие на птт сообра-
ќај, се наплатува месечно — — — — — 50 

е) К а ј месните напречни телефонски 
врски се наплатува: 

1) за месна напречна телефонска врска оства-
рела преку водови на месната мрежа за јавен 
тел фонски сообраќај, како и за секое давање на 
водови на месна мрежа за која и да е цел, освен 
за редовно вкопчување на претплатнички телефони 
и телепринтери, се наплатува месечно 3.500 динари; 

2) за туѓи кабели провлечени низ кабелска 
канализација на птт се наплатува месечно 0,50 
динари по метар парица провлечен кабел. 

Ако корисникот бара сам да ја користи целата 
цевка во канализацијата, се наплатува месечно 
0,50 динари по метар парица провлечен кабел, но 
најмалку за 50 парици. 
89. Претплата за куќни централи што се основни 

средства на претпријатие на птт сообраќај 
За куќни телефонски централи што се основни 

средства на претпријатие на птт сообраќај, а се 
монтирани кај корисникот и се вклучени во јавна 
телефонска мрежа, се наплатува по еден број, сме-
тајќи го полниот капацитет на централата: 

Динари 
а) за индустриски куќни централи — 

месечно — — — — — — — — — 50 
б) за куќни централи со централна ба-

терија (ЦБ) — месечно — — — — — 100 
в) за автоматски куќни централи — 

месечно — — — — — — — — — 200 
г) за секој вод со кој е врзана куќна централа 

за јавна телефонска централа, — претплатата про-
пишана за главен телефон; 

д) освен претплатите поброени во точ. а) до г), 
за секој спореден телефон вкопчен во куќна цен-
трала : 

- во местата со рачни телефонски централи 
или со автоматски централи што немаат бројачи 
на разговори, и 20% од претплатата пропишана за 
главниот претплатнички телефон, без оглед чија 
еопственост е телефонскиот апарат; 

— во местата со автоматски телефонски цен-
трали што имаат бројачи на разговори, и 20% од 
претплатата пропишана за главниот претплатнич-
ки телефон, но само ако е телефонскиот апарат 
основно средство на претпријатие на птт сообраќај. 
Ако е споредниот телефон сопственост на прет-
платникот, не ое наплатува претплата за такви 
телефони вкопчени во куќните централи. 

За споредна станица вкопчена во куќна цен-
трала се наплатува 50°/о од претплатата за главен 
претплатнички телефон ако корисник на според-
ната станица и на куќната централа е едно исто 
лице, а полна претплата за главниот претплатнич-
ки телефон ако корисник на споредната станица е 
друго лице. 

Ако за вкопчување на споредна станица во 
куќна централа се користи телефонски вод на ме-
сната мрежа за јавен сообраќај, се наплатува уште 
и претплатата за месна напречна телефонска вр-
ска од точката е) под 1 на тарифниот став 88; 

г) за куќни централи што се основни средства 
на претпријатие на птт сообраќај, а се монтирани 
кај корисникот така што да не се вкопчени во 
јавната телефонска мрежа, се наплатува по еден 
број, сметајќи го полниот капацитет на централа: 

1) за индуктороки куќни централи — 100 
2) за куќни централи со централна ба-

терија (ЦБ) — — — — — 150 
3) за автоматски куќни централи — — ЗОО 
За телефонски апарати вкопчени во ваква ку-

ќна централа се наплатува за секој апарат прет-
платата пропишана за споредни претплатнички те-
лефони само ако апаратите се основни средства на 
претпријатие на птт сообраќај. 

90. Претплата за куќни централи што се сопстве-
ност на претплатниците 

а) За секој вод со кој куќна централа е врзана 
за јавна телефонска централа, се наплатува прет-
платата пропишана за главен телефон. 

б) Во местата со автоматски централи што 
имаат бројачи на разговори: 

1) за спореден телефон вкопчен во куќна цен-
трала, без оглед на тоа дали го користи претплат-
никот на куќната централа или друго лице, се на-
платува 20% од претплатата пропишана за главен 
телефон, но само ако телефонот е основно средство 
на претпријатие на птт сообраќај; 

2) за споредна станица се наплатува 50% од 
претплатата за главен телефон ако корисник на 
споредната станица и на куќната централа е едно 
исто лице, а полна претплата за главен телефон 
ако корисник на споредната станица е друго лице, 
без оглед чија сопственост се телефонските апа-
рати. 

в) Во местата со рачни телефонски централи 
или автоматски централи што немаат бројачи на 
разговори се наплатува претплатата за споредни 
телефони и споредни станици во износите пропи-
шани во точката б) под 1 и 2 на овој тарифен став, 
без оглед чија сопственост се односно кој е орган 
на управувањето на телефонските апарати. 

г) Ако за вкопчување на споредна станица во ку-
ќна централа се користи телефонски вод на ме-
сната мрежа за јавен сообраќај, се наплатува уште 
и претплатата за месна телефонска напречна врска 
од точката е) под 1 на тарифниот став 88. 

91. Постојана телефонска врска 
а) П р е т п л а т а з а м е с н а и м е ѓ у м е с н а 

п о с т о ј а н а т е л е ф о н с к а в р с к а 
За постојана телефонска врска се наплатува 

месечна претплата: 
Динари 

1) ако врската се воспоставува еднаш 
дневно — — — — — — — — — ЗОО 

2) ако врската се воспоставува два 
пати дневно — — — лг- — — — 600 
б) Т а к с а з а м е ѓ у м е с т е н р а з г о в о р и з в р -

ш е н п р е к у п о с т о ј а н а т е л е ф о н с к а 
в р с к а 

Покрај претплатата за постојана врска од точ-
ката а) на овој тарифен став, претплатникот плаќа 
и со тарифата пропишана такса за секој меѓумесен 
разговор извршен преку централа од друго место 
со кое има постојана врска. 

в) П о с е б н и с л у ч а и : 
1) За телефонски разговори извршени по по-

стојана врска меѓу претплатници на две централи 
во разви места што имаат исто работно време, се 
наплатува од обата претплатник на име пауша-
лен износ по една единица обичен меѓуместен ра-
зговор извршен во јак сообраќај. Овој паушален 
износ се наплатува онолку пати колку пати во 
текот на денот се воспоставува постојаната врска. 
За оваа постојана врска се наплатува од обата 
претплатник и со тарифата пропишаната прет-
плата според точката а) на овој тарифен став. 

2) Ако постојана врска му се отстапува на 
претплатник на рачна телефонска централа, така 
што тој со постојаната врска да е вкопчен во авто-
матската телефонска централа со можност да ги 
избира сите претплатници на таа централа, со 
наплатува од корисникот на постојаната врска, 
покрај претплатата за постојана врска, уште и на 
име паушален износ таксата за една единица 
обичен меѓуместен разговор извршен во јак сообра-
ќај. Овој паушален износ се наплатува онолку пати 
колку пати во текот на денот се воспоставува пос-
тојаната врска. 

3) Во случај на давање постојана врска на 
претплатник на рачна телефонска централа со тоа 
тој да е вкопчен и во автоматската мрежна група, 
со можност да избира претплатници во целата 
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мрежна група, се наплатува од корисникот на 
постојаната врска, покрај претплатата за постојана 
врска, уште и на име паушален износ таксата за 
две единици обичен меѓумесен разговор извршен 
во јак сообраќај на онаа зона во која спаѓа сред-
ната оддалеченост на централите на таа мрежна 
група, сметано од централата на местото во кое се 
наоѓа корисникот на постојаната врска. Овој пау-
шален износ се наплатува онолку пати колку пати 
во текот на денот се воспоставува постојаната 
врска. 

92. Известување за отсутноста на претплатникот 
Динари 

За известување за отсутноста на прет-
платникот се наплатува за секои 15 дена 
известување или дел од ова време — — 15П 

93. Повикување или будење на претплативте г 
во определено време 

За повикување или будење на претплатникот во 
определено време се наплатува месечна претплата: 

а) ако повикувањето или. будењето се врши 
еднаш дневно — 350 динар**; 

б) ако повикувањето или будењето се врши по-
веќе пати дневно — онолку пати по 350 динари кол-
ку пати се врши повикувањето; 

в) за поединечно повикување или будење, кога 
оваа услуга не се врши во рамките на месечна 
претплата, се наплатува 10 динари. 

94. Претплатени разговори во определено време 
а) За претплатени телефонски разговори во 

определено време, извршени во јак сообраќај, се 
наплатува двоен тарифен износ пропишан за обич-
ни разговори извршени во јак сообраќај. 

б) За претплатени телефонски разговори во 
определено време, извршени во слаб сообраќај, се 
наплатува тарифниот износ пропишан за обични 
разговори во период на слаб сообраќај. 

95. Измена на бројот на телефон 
Динари 

За измена на бројот на телефон по 
барање од претплатникот, се наплатува — 200 

96. Внесување во телефонски именик 
Еднократно и двократно внесување на прет-

платникот во телефонски именик е бесплатно. 
Динари 

За трето и секое натамошно внесување 
на претплатникот во телефонски именик, 
се наплатува — — — — — — — 100 

97. Међумесни напречни телефонски врски 
а) За меѓумесна напречна телефонска врска 

што се дава само за извесно време во текот на денот 
(само за неколку часа), се наплатува за секој час 
или започнат час такса за десет говорни единици 
на јак односно слаб сообраќај, според периодот во 
кој се користи врската, со тоа да се наплатува 
најмногу износот пропишан во точката б) од овој 
тарифен став. 

б) Ка ј меѓумесните напречни телефонски врски 
се наплатува за секој ден користење средната вред-
ност на таксите за 60 говорни единици на јак и 
слаб сообраќај. 

A D меѓумесната напречна врска се користи 
цел месец или подолго време, секој месец за пресме-
тување на таксите се смета по 30 дена. 

р) За користење меѓумесна напречна врска како 
носител на туѓи високофреквентни телефонски уре-
ди, се наплатува за секој канал на поставениот 
уред тарифниот износ од точката б) на овој тари-
фен став пропишан за меѓумесни напречни врски, 
намален еп 40%. 

г) Покрај таксите од точ. а) б) и в) на овој та-
рифен став, се наплатува уште и претплатата за 
месна напречна врска од точката е) под 1 на тари-
фниот став 38 ако за-спој на меѓусебната напречна 

врска со апаратите на корисникот се употребени 
водови на месната мрежа за јавен сообраќај. 

Таксите од точ. а), б) и в) на овој тарифен став 
се определуваат според оддалечноста на местата во 
воздушната линија (зона). 

Каналните, фантомните и суперфантомните 
врски се сметаат како потполни телефонски врски. 

Како меѓумесна напречна врска се смета и 
секое отстапување за други лица на меѓумесни 
телефонски водови или канали, без оглед за што 
се користат, освен врските за радиофонски пре-
носи. 

98. Одржување телефонски водови 
Динари 

а) За редовно одржување туѓи меѓу-
месни телефонски водови се наплатува за 
секои Гов метра или дел од 10 метра жица, 
годишно — — — — — — — — — 250 

б) За редовно одржување на претплат-
нички телефонски водови во поширок ме-
стен реон што се сопственост на претплат-
никот, се наплатува за секои 100 метра 
или дел од 100 метра жица, годишно — — 125 

За одржување на претплатничките телефонски 
водови во поширок местен реон што се основно 
средство на претпријатие на птт сообраќај сенапла-
тува, покрај износот од ставот 1 на оваа точка, yinfe 
и годишно сразмерниот износ кој се утврдува со 
примена на калкулативната норма на птт прет-
пријатие за инвестиционо одржување врз основи-
цата за амортизација на телефонската линија во 
поширок местен реон. 

в) Одржувањето на претплатнички телефонски 
водови во потесен местен реон не се наплатува. 

г) Претплатниците врзани преку двојни, сери-
ски или групни телефонски приклучоци во поши-
рок местен реон, плаќаат сразмерен дел на тари-
фниот износ пропишан за одржување на заеднич-
киот вод. 

д) Одржувањето на меѓумесни напречни теле-
фонски врски од тарифниот став 97 и месни на-
пречни врски во потесен местен реон, не се напла-
тува. За одржување месни напречни врски во по-
широк местен реон се наплатува таксата пропиша-
на за одржување претплатнички водови во поши-
рок местен реон според точката б) на овој тарифен 
став. 

ѓ) За редовно одржување вод на повремен те-
лефон во поширок местен реон, .се наплатува так-
сата пропишана за одржување претплатнички вод 
во поширок местен реон според точката б) на овој 
тарифен став, без оглед дали телефонот е во со-
ообраќај или не. 

е) За одржување туѓи кабели се наплатуваат 
фактичните трошоци на одржувањето пресметани 
според фактурата. 

ж) Трошоците за инвестиционо одржување туѓи 
меѓумесни водови и претплатнички водови во по-
широк местен реон што се сопственост на претплат-
никот, паѓаат на товар на претплатникот и се 
пресметуваат и наплатуваат според фактурата. 

99. Туѓи водови повлечени по линиите на птт 
За водовите на одделни корисници повлечени 

по линиите на птт се наплатува за километар по-
влечен вод годишно 4.000 динари. 

100. Нов главен претплатнички телефон 
а) За воспоставување нов главен претплатнич-

ки телефон во потесен местен реон, се наплатува 
пристапна такса која изнесува: 

Динари 
1) во места до 200 вкопчени главни 

претплатнички телефони — — — —' ЗОО 
2) во места од 201 — 1000 вкопчени 

главни претплатнички телефони — — — 500 
з) во места над 1000 вкопчени главни 

претплатнички телефони — — — — 1.2С0 
б) Ако главниот претплатнички телефон е вр-

зан преку двоен приклучок, се наплатува 75°/о, а 
а ако е врзан преку сериски или групен приклу-
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чак, се наплатува 50% од износот пропишан во 
точката а) на овој тарифен став. 

в) Трошоците на внатрешниот куќен телефон-
ска развод ги поднесува претплатникот. 

г) За воспоставување главен претплатнички те-
лефон во поширок местен реон, покрај износот од 
точката а) на овој тарифен став, се наплатуваат 
уште и фактичните трошоци за изградба на вод во 
поширок местен реон пресметани според факту-
рата. 

д) Активните и пензионираните службеници и 
работници на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони плаќаат 50% од износот од точката а) 
или точката б) на овој тарифен став. 

ѓ) Телефоните на специјалните јавни служби 
што служат исклучиво за прием на покани (02 ОЗ, 
04), не подлежат на плаќање пристапна такса. 

101. Споредни претплатнички инсталации 
Динари 

а) За инсталација на споредна теле-
фонска станица со менувач, или за ин-
сталација на спореден претплатнички те-
лефон со менувач, се наплатува — — — 1.000 

б) За инсталација на споредна теле-
фонска станица или спореден претплат-
нички телефон, врзани за куќна цен-
трала, се наплатува —• — — — — — 500 

в) Ако се изградува надворешен вод 
или се повлекува внатрешен вод подолг од 
15 метра меѓу споредниот претплатнички те-
лефон или споредната станица и главниот 
претплатнички телефон односно куќната 
централа, за изградба на тој надворешен 
вод односно внатрешен вод подолг од 15 ме-
тра се наплатуваат фактичните трошоци 
пресметани според фактурата. 

г) За инсталација Ва втора телефон-
ска слушалка, се наплатува » — — — 500 

д) За инсталација на сигнално ѕвонче 
со * енувач или без менувач, се наплатува 500 

Ако за инсталација на сигнално ѕвонче 
е потребно да се повлекува вод подолг од 
15 м меѓу главниот претплатнички телефон 
односно куќната централа и оигаалното 
ѕвонче, за изградба на тој вод се наплату-
ваат фактичните трошоци пресметани спо-
ред фактурата 

ѓ) За инсталација на телефонски ме-
нувач што служи само за исклучување 
телефон, се наплатува — — — — — 500 

За инсталација на телефонски мену-
вач со вградено ѕвонче што е основно сред-
ство на птт претпријатие и со кое се сиг-
нализира преземањето на врска од страна 
на споредниот телефон, се наплатува такса-
та пропишана за инсталација на сигнално 
ѕвонче, и тоа за секое ѕвонче одделно. 

е) За инсталација на една гарнитура 
собен приклучок два ѕидни приклучоци и 
натикувач на гајтанот од телефон) се на-
платува — — — — — — — — — 500 

За инсталација на секој натамошен 
ѕиден приклучок (трет, четврт ити.), се на-
платува од приклучок — — — — — 250 

ж) За внатрешна инсталација на сери-
ска гарнитура се наплатуваат фактичните 
трошоци пресметани според фактурата. 

з) За инсталација на куќна централа 
се наплатуваат фактичните трошоци пре-
сметани според фактурата. 

<0 За монтирање или демонтирање ка-
сиче за собирање пари, се наплатува — 500 

и) За изградба на вод на напречна те-
лефонска врска се наплатуваат фактич-
ните трошоци пресметани според факту-
рата. 

Ако за напречна телефонска врска се 
користат постојни телефонски водови, 
гза двата дела на напречната врска (од 

Динари 
еден телефон до разделникот на центра-
лата и од разделникот до вториот телефон) 
се наплатува — — — — — — — 8.000 

Ако корисниците на напречна врска ги 
отстапат водовите на своите претплатнич-
ки телефони за остварување на обата дела 
од својата напречна врска, се наплатува 3.000 

ј) Претплатникот што на свој трошок извртил 
внатрешна инсталација на уредите споменати во 
точ. а), б), г), д), ѓ), е), ж) и ѕ) односно повлеку-
вал внатрешен вод од точ. в) и д), не плаќа такса 
пропишана за инсталација на овие уреди, ниту 
фактичните трошоци. 

к) За приклучок за месната телефонска мрежа 
за јавен сообраќај на правилно изградена внатре-
шна инсталација, што претплатникот на свој тро-
шок ја извршил, се наплатуваат фактичните тро-
шоци на прегледот и вкопчувањето. 

102. Селидба на телефон 
а) За селидба на главен претплатнички теле-

фон во потесен местен реон, се наплатува: 
Динари 

1) во места до 200 вкоочени главни 
претплатнички телефони — — _ __ зоо 

2) во места од 201 — 1.000 в копнени 
главни претплатнички телефони — — 500 

3) во места над 1.000 вкончени главни 
претплатнички телефони. — — — — 1.000 

При селидба на двајца претплатници што ме-
ѓусебно заменуваат станови односно деловни про-
стории, така што да е потребно да се изврши само 
измена на бројот на телефоните, се наплатува само 
таксата пропишана за измена на бројот на телефон 
од тарифниот став 95. 

б) При селидбата во поширок местен реон се 
наплатуваат уште и фактичните трошоци за из-
градба на вод во поширок местен реон, пресмета-
ни според фактурата. 

103. Селидба на други телефонски уреди 
Динари 

а) За селидба на споредна телефонска 
станица со менувач, или за селидба на 
спореден претплатнички телефон со мену-
вач, се наплатува — — — — — — 1.000 

б) селидба на споредна телефонска 
станица или спореден претплатнички те-
лефон — врзани за куќна централа или 
сериска гарнитура, се наплатува — — — 500 

Селидбата на спореден претплатнички теле-
фон може да се врши само едновремено со селид-
бата на главниот претплатнички телефон односно 
на сериската гарнитура или куќната централа. 

в) Ако при селидбата се изградува надворешен 
вод или се повлекува внатрешен вод подолг од 15 
метра меѓу споредниот претплатнички телефон или 
споредната станица и главниот претплатнички те-
лефон односно куќната централа, за изградбата на 
тој надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 
15 метра се наплатуваат фактичните трошоци пре-
сметани според фактурата. 

г) За селидба на самиот уред на сериска гарни-
тура или куќна централа се наплатуваат фактичните 
трошоци за демонтажа и монтажа пресметани спо-
ред фактурата, како и тарифниот износ пропишан 
за селидба на главни и споредни претплатнички 
телефони. 

Динари 
д) За селидба на сигнално ѕвонче се 

наплатува — — — — — — — — 250 
ѓ) За селидба на телефонски менувач 

што служи само за исклучување на теле-
фон, се наплатува — — — — — — 250 

е) За селидба на една гарнитура собен 
приклучок се наплатува _ _ _ __ 250 

За селидба на семој натамошен ѕиден 
приклучок (трет, четврт итн.) се наплату-
ва од приклучок — — — — — — 125 
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ж) За селидба на напречна врска се наплату-
ваат износите пропишани во тарифниот став 101 
точка и). 

104. Преместување телефони 
Динари 

а) За преместување на главен или спо-
реден претплатнички телефон, споредна 
станица, двоен, сериски или групен при-
к л у ч и се наплатува — — — — — — ЗОО 

Ако преместувањето се врши од едно 
место на друго во иста просторија, се на-
платува — — — — — — — — — 250 

б) Ако при преместување се изградува 
надворешен вод или се повлекува внатре-
шен вод подолг од 15 метра меѓу според-
ниот претплатнички телефон или според-
ната станица и главниот претплатнички 
телефон односно куќната централа, за из-
градба на тој надворешен вод односно вна-
трешен вод подолг од 15 метра се наплату-
ваат фактичните трошоци пресметани спо-
ред фактурата. 

в) За симлување и повторно наместу-
вање телефонски апарат по барање од 
претплатникот, се наплатува — — — — 250 

г) За измена на вид на апарат по ба- • 
рање од претплатникот, како и за измена 
на апарат оштетен со вина на претплатни-
кот, се наплатува — — — — — — — 500 

д) Измената на апарат по службена 
потреба, не се наплатува. 

105. Преместување други телефонски уреди 
Динари 

а) За преместување сериска гарнитура 
или куќна централа се наплатуваат фак-
тичните трошоци за демонтажа и монта-
жа, како и тарифниот износ пропишан за 
преместување главни и споредни прет-
платнички телефони и споредни станици, 
ако се преместуваат и овие. 

б) За преместување сигнално ѕвонче 
се наплатува — — — — — — — 250 

А-ко при преместувањето се повлекува 
внатрешен вод подолг од 15 метра меѓу 
си ги а дното ѕвонче и главниот претплат-
нички телефон односно куќната центра-
ла, за изградба на тој внатрешен вод, ако 
е подолг од 15 метра, се наплатуваат фак-
тичните трошоци пресметани според фак-
турата. 

в) За преместување телефонски мену-
вач што служи само за исклучување на 
теле оси, се наплатува — — — — — 250 

г) За преместување една гарнитура 
собен приклучок се наплатува — — — 250 

За преместување секој натамошен 
ѕиден приклучок (трет. четврт ити.) се 
наплатува од приклучок — — — — 125 

д) Активните и пензионираните слу-
жбеници и работници на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони плаќаат 
50% од таксата за селидби и преместувања 
на телефони и други телефонски уреди." 

106. Претплатнички телефони вкопчени во 
централи од други места 

а) За претплатнички телефон што не е вкоп-
чен во централата на местото во кое се наоѓа од-
носно во најблиската централа, туку во централа 
од друго место, покрај претплатата и месните ра-
зговори според бројачем се наплатува уште и: 

1) ако водот со кој претплатничкиот телефон е 
врзан за централата е основно средство на претпри-
јатие на птт сообраќај — месечна средна греш-
ност на таксата за 900 говорни единици, пропи-
шана за меѓумесни разговори во јак и слаб со-
обраќај ; 

2) ако овој вод е сопственост на претплатникот 
— 50% од износот од точката а) под 1 на овој та-
рифен став. 

б) Ако во централата од друго место е вкоп-
чена куќна централа или сериска гарнитура со по-
веќе од два телефонски апарати, покрај претпла-
тата се наплатува месечно уште и: 

1) ако телефонскиот вод е основно средство на 
претпријатие на птт сообраќај — средна вредност 
на таксата за 1.800 говорни единици, пропишана за 
међумесни разговори во јак и слаб сообраќај; 

2) ако телефонскиот вод е сопственост на прет-
платникот — 50% од износот од точката б) под 1 
на овој тарифен став. 

Тарифните износи од точ. а) и б) на овој тари-
фен став се определуваат според воздушната ода-
леченост меѓу местото во кое се наоѓа телефонот и 
местото во кое се наоѓа централата во која е 
вкопчен. 

За редовно одржување на водот од точ. а) и б) 
на овој тарифен став се наплатува износот од та-
рифниот став 98 точка б), пропишан за редовно 
одржување на препилатничкиот вод во поширок 
местен реон, без оглед чија сопственост е водот. 

в) Ако во куќната централа или сериската 
гарнитура, споменати во точката б) на овој тарифен 
став, се врзани како споредни станици телефони 
што се наоѓаат надвор од земјиштето на корисни-
кот на куќната централа или сериската гарнитура, 
како и телефони од други правни или физички 
лица, за секој ваков телефон, без оглед чија соп-
ственост е телефонскиот апарат, се наплатува, по-
крај претплатата пропишана за главен телефон на 
местото во кое куќната централа односно сериска-
та гарнитура е вкопчена, и уште: 

1) за телефон во стан — 2°/о од таксата што се 
наплатува од корисникот на куќна централа одно-
сно сериска гарнитура врз основа на точката б) на 
овој тарифен став; 

2) за други телефони — 10% од таксата што се 
наплатува од корисникот на куќна централа одно-
сно сериска гарнитура врз основа на точката б) на 
овој тарифен став. 
107. Повторно пуштање во сообраќај на исклучен 

телефон 
Динари 

При повторно пуштање во сообраќај 
на телефон исклучен поради неплаќање во 
пропишаниот срок на долгувањата според 
пресметаните (фактурираните) кр едит пра-
ни телефонски тарифни износи, се напла-
тува — — — — — — — — — — 200 

Г. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ 
ПОСТРОЈКИ 

131. Оштетување телеграфско-телефонски построј-
ки и претплатнички уреди 

Во случаите на оштетување телеграфскс-теле-
фонски постројки (водови, кабели, уреди и ел.) од 
виновникот се наплатува надоместок, кој се со-
стои од: 

а) фактички трошоци потребни за доведување 
на телеграфско-телефонската постројка во состој-
бата во која била пред сторената штета; 

б) надоместок на претпријатието на птт со-
обраќај за загубениот приход за времето додека 
траело запирањето на сообраќајот предизвикано со 
оштетувањето, кој се пресметува врз основа на 
просечниот сообраќај на оштетената постројка во 
текот на претходниот месец. 

Штетите на претплатнички телефонски уреди 
се пресметуваат според фактичните трошоци пре-
сметани според фактурата и се наплатуваат од 
претплатниците. 
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Д. КРЕДОТИРАНИ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ 
И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 

132. Пресметување на кредитираните поштенски 
телеграфски и телефонски услуги 

За покривање на трошоците за пресметување 
на кредитираните поштенски, телеграфски и теле-
фонски услуги се наплатува износот од 0,5°/о од 
месечниот износ на пресметаните кредитирани та-
рифни износи. 

133. Ненавремено плаќање на сметките 
За ненавремено плаќање на сметките за пре-

сметаните кредитирани поштенски, телеграфски и 
телефонски услуги се наплатува затезен интерес 
на вкупното побарување според фактурата, а на ј -
малку 100 динари. Затезниот интерес се пресметува 
по нормата што важи за краткорочно™ кредити-
рање кај Народната банка. 

Овој тарифен износ се наплатува од оние ко-
рисници што во срок од 8 дена по приемот на фак-
турата за кредитираните поштенско-телеграфско-* 
телефонски услуги не извршат уплата на д о л е в а -
њето. 

Ако претплатникот не го плати долевањето во 
пропишаниот срок, затезниот интерес се пресмету-
ва така што на просечното време на кредитирањето 
од 40 дена се додава и бројот на деновите од сро-
кот во кој требало да биде измирен долгот. 

Од плаќањето на овој интерес се ослободени 
корисниците што навремено ја рекламирале исправ-
носта на фактурите, па се утврди дека грешката 
настанала со вина на поштата, телеграфот или 
телефонот. 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић е. р. 

Одредбите на тарифниот став 12 точка в) под 4, 
на тарифниот став 09 точка а) став 2, на тарифните 
ставови 72, 73 и 97 точка в) од овој пречистен текст, 
што им одговараат на одредбите содржани во Ре-
шението за измени и дополненија на Решението за 
поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за 
внатрешен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/56), влегоа во сила на 25 јануари 1956 година; од-
редбите на тарифниот став 1 точ. а) и б), на тариф-
ниот став 2 точ. а) и б), на тарифните ставови 3 и 4 
точка б), на тарифните ставови 6, 7, 8 и 10 точ. а) 
и в) став 1, на тарифниот став 11 во поглед на 
последните три алинеи од табелата, на тарифниот 
став 19 точка а) став 2, на тарифните ставови 20 
и 35 став 3, на тарифниот став 36 ст. 1 и 3, на 
тарифниот став -51 точка а), на тарифните ставови 
52, 53 и 55 став 2, на тарифните ставови 57 и бб 
точ. а), б), в), ѓ) и е), на тарифниот став 81 точка в), 
на тарифниот став 82 точка ј), на тарифниот став 86 
точ. а), б) и в), на тарифниот став 87 точ. а) и д) 
став 2, точка ѓ) став 1 и точка ж), на тарифниот 
став 88 точка а) став 2, точ. б) и е), на тарифниот 
став 89 точка д) став 1, на тарифниот став 90 точ. б) и 
в), на трафниот став 91 точ. б) и в) под 2 и 3, на 
тарифниот став 94 точ. а) и б), на тарифниот став 97 
точка б) став 1 и точка г) став 4, на тарифниот 
став 98 точ. б), е) и ж), на тарифните ставови 99 
и 100 точка ѓ), на тарифниот став 101 точка д) 
став 2, точка ѓ) став 2, точ. ј) и к), на тарифните 
ставови 104 и 105 точка б) став 2, на тарифниот 
став 106 точка а) уводна реченица, на тарифниот 
став 131 точка б) став 2 и на тарифниот став 133 од 
овој пречистен текст, што им одговараат на одред-
бите содржани во Решението за измени и допол-
ненија на Решението за поштенско-телеграфско-
телефонската тарифа за внатрешен сообраќај („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/59), влегоа во сила на 
1 април 1959 година; одредбите на тарифниот став 1 
последен став, на тарифниот став 2 последен став, 
на тарифниот став 10 точка в) став 2 и точка г), 
на тарифниот став 36 став 2 од овој пречистен 
текст, што им одговараат на одредбите содржани во 

бреда, 3 февруари 1960 

Решението за дополненија на Решението за поштен-
ско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешел 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/59), 
влегоа во сила на 16 декември 1959 година,- а дру-
гите одредби од овој пречистен текст, што им одго-
вараат на одредбите на Решението за поштенско-
телеграфско-телефонската тарифа за внатрешен 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/55), вле-
гоа во сила на 1 јуни 1955 година. 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните 

ТД ПТТ бр. 11-535/1 
14 јануари 1960 година 

Белград 
Генерален директор, 

Првослав Васиљевић е. Р-

60. 

Врз основа на точката II од Решението за из-
мени и дополненија на Решението за поштенската 
тарифа за меѓународен сообраќај („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 11/59), во согласност со Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски, Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите, и телефоните издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА ОПШТАТА ПОШТЕНСКА ТАРИФА ЗА МЕ-
ЃУНАРОДЕН СООБРАКАЈ И НА ПОСЕБНИТЕ 

ПОШТЕНСКИ ТАРИФИ ЗА СООБРАКАЈ СО 
ОДДЕЛНИ ДРЖАВИ 

кој гласи: 
Брз основа на ставот 3 оддел 1 глава XXII на 

Сојузниот општествен план за 1959 година, членот 
11 оддел I под а) точка 9 од Уредбата за пренесу-
вање работите во надлежност на сојузните и ре-
публичките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/5в и 18/59) и членот 46 став 2 од 
Уредбата за организацијата, послувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите, Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за сообраќај и врски донесува 

РЕШЕНИЕ 

за поштенската тарифа за меѓународен 
сообраќај 

1. Писма 
Динари 

А — О п ш т а т а р и ф а 
До 20 грама — — — — — — — — 40 
Над 20 грама, за секои натамошни 20 гра-

ма или дел од оваа тежина — — — — 20 
Најголема тежина 2 кг. 

В — П о с е б н и т а р и ф и 
За Романија, Бугарија, Грција, Турција, 
Албанија и Унгарија: 
До 20 грама — — — — — — — 30 
Над 20 грама, а за секои натамошни 20 

грама или дел од оваа тежина — — — 15 
Најголема тежина 2 кг. 

2. Поштенски картички 
А — О п ш т а т а р и ф а 

Отворени — — — — — — — — 20 
Со одговор — — — — — — — — 40 
Затворени поштенски картички се фран-

кир а ат како писмата од прва норма на те-
жината. 
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Динари 
Б — П о с е б н и т а р и ф и 

За Романија, Бугарија, Грција, Турпија, 
Албанија и Унгарија: 
Отворени — — — — — — — — 16 
Со одговор ' — — — — — — — — 30 
Затворени поштенски картички се фран-

иираат како писмата од прва норма на те-
жината. 

3. Печатени предмети 
А — О п ш т а т а р и ф а 

До 50 грама — — — — — — — — 15 
За секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 8 
Најголема тежина 3 кг, а ако е една повр-

зана книга — најмногу 5 кг. 
Книги, брошури, музикални и географски 

карти, што не содржат никакви објави или 
реклами, освен оние што се наоѓаат на ко-
рици или на внатрешна страна од кориците, 
се отпремаат по намалена тарифа од 50% од 
поштарината за печатени предмети, без оглед 
кој е испраќачот. 
Б — П о с е б н и т а р и ф и 

За Романија, Бугарија, Грција, Турцима, 
Албанија и Унгарија: 
До 50 грама — — — — — — — — 12 
За секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — — в 
Најголема тежина 3 кт, а ако е една по-

врзана книга — најмногу 5 кг. 
Книги, брошури, музикални и географ-

ски карти, што не содржат никакви објави 
или реклами, освен оние што се наоѓаат на 
корици или на внатрешна страна од кори-
ците, се отпремаат по намалена тарифа од 
50% од; поштарината за печатени предмети, 
без оглед кој е испраќачот. 

4. Весници и списанија 
А — О п ш т а т а р и ф а 

Весници и списанија се франкира ат како 
печатените предмети. 

Весници и списанија можат да олгцревдаат 
издавачите по намалена тарифа од 50% од ио-
штарената за печатени предмети. 
Б — П о с е б н и т а р и ф и 

За Бугарија и Унгарија: 
За овие видови пратки се наплатува по-

штарина според тарифата за внатрешен со-
обраќај. 

5. Мостри на стоки 
А — О п ш т а т а р и ф а 

До 50 грама — — — — — — — 18 
За секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — # 
Најмала поштарина — — — — — 40 
Најголема тежина 500 грама. 

Б — П о с е б н и т а р и ф и 
За Романија, Бугарија, Грција, Турцима, 
Албанија и Унгарија: 
До 50 грама — — - — — — — 12 
За секои натамошни 50 грама или дел 

од оваа тежина — — — — — — — 6 
Најмала поштарина — — — — — 30 
Најголема тежина 500 грама. 

6. Деловни хартии 
А — О п ш т а т а р и ф а 

До 50 грама — — — — — — — — 16 
За секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 8 
Најмала поштарина — — — — — 40 
Најголема тежина 2 кг. 

Динари 
Б — П о с е б н и т а р и ф и 

За Романија, Бзггарија, Грција, Турци ја, 
Албанија и Унгарија: 
До 50 грама — — — — — — — — 12 
За секои натамошни 50 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — — 6 
Најмала поштарина — — — — — — 30 

• Најголема тежина 2 кг. 
7. Отисци за слепи 

А — О п ш т а т а р и ф а 
Отисци за слепи се отпремаат бесплатно. 
Најголема тежина 7 кт. 

8. Мали келети 
А — О п ш т а т а р и ф а 

а) За секои 50 ^рама или дел од оваа 
тежина — — — — — — — — 15 
Најмала поштарина — — — — — 80 

б) За испорака на мал колет во пошта — 40 
в) За испорака на мал колет дома — — 60 

Најголема тежина 1 кг. 
Б — П о с е б н и т а р и ф и 

За Романија, Бугарија, Грција, Турпија, 
Албанија и Унгарија: 
За секои 50 грама или дел од оваа тежина \Џ 
Најмала поштарина — — — — — 60 
Најголема тежина 1 кг. 

9. Пратки „Звучна пошта*4 

А — О п ш т а т а р и ф а 
До 20 грама — — — — — — — — 25 
За секои натамошни 20 грама или дел од 

оваа тежина — — — — — — — — 20 
Најголема тежина 60 грама. 

Б — П о с е б н и т а р и ф и 
За Романија, Бугарија, Грција, Турција, 
Албанија и Унгарија: 
До 20 грама — — — — — — — — 16 
За секои натамошни 20 грама или дел од 

оваа тежина — ^— — — — — — — Id 
Најголема тежина 60 грама. 

10. Вредносни писма 
А — О п ш т а т а р и ф а 

Поштарината за вредносно н и ш о се ос-
етон од: 

а) поштарина по тежина, што ќ одговара 
на поштарината за препорачано писмо од 
соодветна тежина, и v 

б) поштарина по вредност: за секои 200 
златни франци или дел од овој износ — — 50 
В — П о с е б н и т а р и ф и 

За Романија, Бугарија, Албанија и Ун-
гарија: 
Поштарината за вредносно писмо се со-

стои од: 
а) поштарина по тежина, која ќ одговара 

на иоштарината за препорачано писмо од со-
одветна тежина, и 

б) поштарина по вредност, која & одгова-
ра на поштари«ата за вредносни писма во 
меѓународен сообраќај. 

11. Колета 
П о ш т а р к а т а е пропишана во посебната 

тарифа за колеги во меѓународен сообраќај. 
12. Кутии со означена вредност 

А — О п ш т а т а р и ф а 
Поштарината за кутии со означена вред-

ност се состои од: 
а) поштарина по тежина: за секои 50 гра-

ма или дел од оваа тежина — — — — — 16 
со тоа најмалата поштарина по тежина 

да изнесува — — — — — — — — 80 
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Динари 
б) поштарина според износот на означе-

ната вредност: 
за секои 200 златни франци или дел од 

овој износ — — — — — — — — — 50 
в) поштарина за препорачано ракување 

(тарифен став 14). 
13. Поштенски упатници 

Во меѓународниот сообраќај не е воведена 
служба на поштенски упатници. 

14. Препорачано ракување 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За препорачано ракување — — — — 40 
Б — П о с е б н и т а р и ф и 

За Грција и Тур ција: 
За препорачано ракување — — — — 35 

15. Итно ракување 
А — О п ш т а т а р и ф а 

а) За писмоносни пратки и вредносни 
писма — — — — — — — — 60 

б) За колеги без оглед »а тежината — — 80 
Б — П о с е б н и т а р и ф и 

За Грција и Тур ција: 
За писмоносни пратки — — — — — 45 

16. Мошне итни колеги 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За мошне итни колеги (colis inrgemts) се 
наплатува поштарина пропишана во посеб-
ната тарифа за колеги во меѓународниот 
сообраќај, со тоа поштарината по тежина да 
се наголемува за 100%. 

17. Откупно ракување 
Во меѓународниот сообраќај не е воведена 

служба на откупно ракување. 

18. Повратница 
А — О п ш т а т а р и ф а 

а) При предавање — — — — — - 4р 
б) По предавањето — — — — —* — 60 

Б — П о с е б н и т а р и ф и 
За Грција и Турцима: 
При предавање — — — — — — — 30 

19. Пост-рестант ракување 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За пост-рестант ракување не се напла-
тува посебна поштарина. 

20. Издвојио ракување 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За колеги со издвојио ракување и за ле-
сно скршливи колеги во меѓународен сообра-
ќај поштарката по тежина се наголемува 
за 50%. 

21. Извештај за натоварување на колет 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За извештај за натоварување^ на колет 
се наплатува — — — — — — — — 40 

22. Дополнителна поштарина за пренос по 
воздушен пат 

Поштарината за писмоносни и колегни 
пратки е пропишана во посебна меѓународна 
тарифа. 

23. Надоиспраќање и враќање на колеги 
А — О п ш т а т а р и ф а 

При надоиспраќање на меѓународни коле-
ги во внатрешен сообраќај од примателот 

бреда, 3 февруари 1960 

Динари 
се наплатува истата поштарина што е про-
пишана за надоиапраќањето на колети во 
внатрешен сообраќа]. 

24. Располагање со пратка од страна 
на испраќачот 

А — О п ш т а т а р и ф а 
За барање за враќање на пратката или за 

измена на адресата се наплатува — — — 40 
25. Баралница 

А — О п ш т а т а р и ф а 
За баралница се наплатува поштарина — 60 

26. Пренакување на колети 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За препакување на гео лети, без оглед на 
тежината — — — — — — — — — 50 

27. Купон за одговор 
А — О п ш т а т а р и ф а 

Продаваната цена на купонот — — — 50 
Купоните на странски поштенски управи 

се заменуваат ро една или повеќе марки што 
претставуваат вредност на поштарската за 
обично писмо за странство од-прва норма на 
тежината. 

28. Карта за истовидност 
А — О п ш т а т а р и ф а 

Продавната цена на картата — — — 70 
Цената се пресметува во франко марки, 

што се лепат на самата карта. 
29. Поштарина за посредување при 

царинење 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За посредување при царински преглед на 
поштенски пратки од и за странство се напла-
тува за: 

а) писмоносни пратки и вредносни писма 
по парче , — — — — — — — 40 

б) колеги по парче — — — — — 100 

30. Посредување и поднесување на жиговина 
А — О п ш т а т а р и ф а 

За посредување и поднесување на жиго-
вима на поштенски пратки од странство што 
подлежат на царински преглед, се наплатува 50 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчеви^ е. р. 

Одредбите на општата тарифа од овој пречи-
стен текст, и тоа: на тарифните ставови 1, 2, 3, 5, 
б, 8 и 9 — во поглед на поштарината, тарифниот 
став 10 точка б), тарифниот став 12 точ. а) и б), 
тарифните ставови 18, 19, 25 и 29 точка б), што им 
одговараат на одредбите содржани во Решението 
за измени и дополненија на Решението за поштен-
ската тарифа за меѓународен сообраќај („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/59), влегоа во сила на 1 
април 1959 година, а другите одредби од општата 
тарифа на овој пречистен текст, што им одгова-
раат на одредбите содржани во Решението за по-
штенската тарифа за меѓународен сообраќај („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/55), влегоа во сила на 
8 јуни 1955 година. 

Одредбите на посебната тарифа од .овој пре-
чистен текст, и тоа: на тарифните ставови 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15 и 18, што им одговараат на 
одредбите содржани во решенијата за поштенска-
та тарифа за писмоносни пратки во сообраќајот 
меѓу Југославија и Грција, Турција, Бугарија, Ро-
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манија, Албанија и Унгарија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/5-9 и 15/59), влегоа во сила на 1 април 
1959 година, освен одредбите во поглед на Унгарија 
што влегоа во оила на 1 мај 1959 година. 

ГД ПТТ бр. 11-536/1 
14 јануари 1960 година 

Белград-" 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић, е. p. 

По извршеното стивнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за спрове-
дување на одредбите од Сојузниот општествен план 
за 1960 година за престанок на важењето на про-
писите за задолжително ословување на одделни 
фондови, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/59, се потпаднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕД-
БИТЕ ОД СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 
1960 ГОДИНА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО 
НА ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО О К О В У -

ВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ФОНДОВИ 

Во точката 1 под 3 во третиот ред наместо: 
„18/56" треба да стои: „2/59". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 15 јану-
ари 1960 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за задол-
жителна испорака на сумпорна киселина во 1960 
година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/59, се потпаднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРА-
КА НА СУМПОРНА КИСЕЛИНА ВО 1960 ГОДИНА 

Во точката 1 под 8 наместо бројот: „1.000" треба 
да стои бројот: „1.100". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, Белград, 15 ј јану ари I960 
година. 

По извршеното грабнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за измени 
и дополненија на Упатството за спроведување на 
пописот (инвентарисањето) кај стопанските органи-
зации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
50/59, се поткрад« ал а долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПО-
ПИСОТ (ИНВЕНТАРИСАЊЕТО) КАЈ СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точката 2 во цитираниот став 2 во третиот 
ред наместо зборот: „планирање" треба да стои збо-
рот: „работење". 

Во точката 15 наместо зборот: „наслов" треба да 
стои зборот: „навод". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите, Белград, 15 јануари 1960 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени на Правилникот за службениците на селско-
стопанско-шумареките комори и за службениците 
на сојузните стручни здруженија од областа на 
селското стопанство и шумарството, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/50, се поткрадна-
ла долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИ. 
КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАН-
СКО-ШУМАРСКИТЕ КОМОРИ И ЗА СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТРУЧНИ ЗДРУЖЕНИЈА 
ОД ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 

ШУМАРСТВОТО 

Во членот 1 во цитираниот став 3 точка г) под 4 
наместо бројот: „5.000" треба да стои бројот: „16.000". 

Од Сојузот на е е лсностоп анекс - шумарските ко-
мори на Југославија, Белград, 15 јануари 1960 го-
дина. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на XXIX Конкурс за 
давање инвестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за изградба на капаци-
тети за производство на синтетички влакна и капа-
цитети за производство на пластични маси, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/59, < се п о т п а д -
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА XXIX КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА КА-
ПАРИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИНТЕТИЧ-
КИ ВЛАКНА И КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

Во насловот наместо зборовите: „XXIX Кон-
курс" треба да стојат зборовите: „XXXIX Конкурс". 

Од Југословенската инвестициона банка, Бел-
град, 15 јануари 1069 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 17 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
во врска со членот 33 од Уредбата за организација-
та и работата на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/5в и 21/50), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИ-

ЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

I. За претседател и постојани членови на Соју-
зната комисија за службенички работи се именуваат: 

за претседател 
Раја Неделжовиќ, сојузен народен пратеник; 
за заменик претседател 
Петар Ивиќевиќ, државен потсекретар во Со-

јузниот извршен совет; 
за секретар 
Риста Милошеви«, досегашен секретар на Ко-

мисијата; 
за членови: 
Милорад Зориќ, државен потсекретар — на-

чалник на Управата за персонални работи на Соју-
зниот извршен совет; 

Александар Радаковић помошник секретар за 
општа управа во Сојузниот извршен совет; 
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Владо Николиќ, помошник секретар на Соју-
зниот извршен совет; 

Мухамед Требо, помошник секретар на Соју-
зниот извршен совет; 

Маријан Вијвода, ч л ш на Претседателството 
на Централниот оовет на Сојузот на синдикатите на 
Југославија — како претставник на Централниот со-
вет на ОСЈ; 

Мило Јовичевић претседател на Централниот 
одбор на Синдикатот на службениците на државни-
те установи на Југославија и претседател на Цен-
тралниот одбор на Синдикатот на федерацијата на 
јавните служби — како претставник на Централниот 
совет на ССЈ; 

II. За повремени членови на Комисијата се име-
нуваат: 

Павле Пекиќ, државен потсекретар за внатре-
шни работи на ФНРЈ; 

др Лавослав Каделбург, директор на Заводот за 
јавна управа; 

инж. Алојз Дулар, помошник секретар за ин-
дустрија во Сојузниот извршен совет; 

инж. Спасоје Велимирова, помошник секретар 
за трудот во Сојузниот извршен совет; 

Владимир Цериќ, помошник секретар за општи 
стопански работи во Сојузниот извршен совет; 

Родољуб Јемуовиќ, помошник секретар за про-
света и култура во Сојузниот извршен совет; 

Милован Марковиќ, помошник секретар за сел-
ско стопанство и шумарство во Сојузниот извршен 
совет; 

др Светомир Јауковић помошник секретар за 
народно здравје во Сојузниот извршен совет; 

Богдан Перовиќ, заменик на сојузниот јавен 
обвинител. 

Ш. Со ова'решение се заменува Решението на 
Сојузниот извршен совет за именување Сојузна ко-
мисија за службенички работи Б. бр. 13 од 31 јануа-
ри 1-958 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/5<8). 

Б. бр. 6 
27 јануари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на точката 4 од Решението за Теле-
графската агенција Нова Југославија „Танјуг" како 
установа со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/54), во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот извршен совет („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 
20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ТЕЛЕГРАФСКАТА АГЕНЦИЈА НОВА 

ЈУГОСЛАВИЈА „ТАНЈУГ" 

1. Се именува за член на Управниот одбор на 
Телеграфската агенција Нова Југославија „Танјуг" 
Вукашин Миќуновиќ, директор на „Борба". 

2. Се разрешува од должноста член на Управ-
ниот одбор на Телеграфската агенција Нова Југо-
славија „Танјуг" Иво Сарајчиќ, поради одење на 
друга должност. 

В. бр. 5 
26 јануари 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ" 
излезе од печат 

Додатокот на >» Службен лист на ФНРЈ" бр. 5. 

ОПШТА НАЧЕЛА 
ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКИХ УЏБЕНИКА 

Издание во латиница. 
Цена 40 динари. 
Порачки прима Комерцијално™ одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќ Мар-
ка бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30. 
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живеат во странство — — — — — — 132 
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