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Глава прва 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Содржина на законот 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат правила за пропи-

шување на прекршоци и прекршочни санкции, се 
утврдуваат општите услови за прекршочната одговор-
ност, за изрекување и извршување на прекршочните 
санкции и се уредува прекршочната постапка. 

Законитост во определувањето на прекршоците и во 
пропишувањето на прекршочните санкции 

(2) Ако по извршувањето на прекршокот е изме-
нет прописот за прекршокот ќе се примени прописот 
што е поблаг за сторителот. 

Пропишување на прекршоци 
Член 4 

(1) Прекршоците можат да се пропишуваат со 
закон, уредба или одлука на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја и со одлука на собрание на општина, односно со-
брание на градска заедница. 

(2) Органите овластени за донесување на пропи-
сите од став 1 на овој член можат да пропишуваат 
прекршоци и прекршочни санкции само за повреда 
на прописите што тие ги донесуваат. 

Прекршочни санкции и нивната општа цел 
Член 5 

(1) (Прекршочни санкции се : казни, прекршочна 
опомена, укор и заштитни мерки. 

(2) Општа цел на пропишувањето и изрекување-
то на прекршочните санкции е спречување на деј-
ствата со кои се повредува јавниот поредок, утврден 
со прописите од член 4 на овој закон. 

Пропишување на казни за прекршоци 

Член 6 / 
(1) За прекршок може да се пропише парична 

казна или казна затвор, а може да се пропишат и 
двете казни. 

(2) 'Казната затвор може да се пропише само со 
закон. 

(3) За прекршок на правно лице и на одговорно 
лице во правното лице може да се пропише само па-
рична казна. 

Територијално важење на прописите 

Член 7 
Прописите за прекршоците важат на територија-

та, односно подрачјето на општественочполитичката 
заедница, чиј орган ги донел тие прописи. 

Член 2 
Никому не може да му биде изречена прекр-

шочна санкција за дејство кое, пред да е сторено, 
не било предвидено со закон или со друг пропис ка-
ко прекршок и за кое не 'била пропишана прекршоч-
на санкција. 

Задолжително применување на поблаг пропис за 
прекршокот 

Член 3 
(1) Врз сторителот на прекршок се применува 

прописот што важел во време на извршувањето на 
прекршокот. 

Глава втора 
'ПРЕКРШОК И ПРЕКРШОЧНА ОДГОВОРНОСТ 

1. Општи одредби за прекршокот и прекршочната 
одговорност 

Прекршок 
Член 8 

Прекршокот е повреда на јавниот поредок, ут-
врден со закон или со друг пропис, за кој е пропи-
шана прекршочна санкција. 
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Нужна одбрана 
Член 9 

(1) Не е прекршок она дејство што е сторено 
во нужна одбрана. 

(2) Нужна е онаа одбрана што е неопходно по-
требна сторителот да одбие од себе или од друг 
истовремен противправен напад. 

(3) Сторителот што ги пречекорил границите на 
нужната одбрана може да се казни поблаго, а ако 
пречекорувањето го сторил поради силна раздраз-
нетост или уплав предизвикан со нападот, постапка-
та може да се запре. 

Крајна нужда ' 
Член 10 

(1) Не е прекршок она дејство што е сторено во 
крајна нужда. 

(2) Крајна нужда постои кога прекршокот е сто-
рен со цел сторителот да отстрани од себе или од 
друг истовремена нескриена опасност пло на друг 
начин не можела да се отстрани, а притоа стореното 
зло не е поголемо од злото што се заканувало. 

(3) Сторителот што сам предизвикал опасност од 
небрежност или ги пречекорил границите на крај-
ната нужда, може да се казни поблаго, а ако прече-
корувањето е сторено под посебно олеснувачки окол-
нокгги, постапката може да се запре. 

Сила, закана или присилба 
Член 11 

Не е прекршок она дејство што е сторено под 
влијание на сила, закана или присилба. 

Одговорност за прекршок 
Член 12 

(1) За прекршок може да биде одговорно: фи-
зичко лице, правно лице -и одговорно лице во прав-
ното лице и поединец кој самостојно врши дејност 
со личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ни, односно со личен труд самостојно во вид на за-
нимање врши уметничка или друга културна, адво-
катска или друга професионална дејност (во ната-
мошниот текст: поединец во вршење на самостојна 
дејност или професија). 

Член 13 
За одговорност за прекршок доволна е небреж-

ност на сторителот, доколку со пропис за прекршо-
кот не е определено дека ќе се казни само за уштеда. 

Пресметливост 
Член 14 

(1) Не е пресметлив сторителот кој во време на 
извршувањето на прекршокот не можел да го сфати 
значењето на своето дејство или не можел да упра-
вува со своите постапки поради трајна или привре-
мена душевна болест, привремена душевна растрое-
ност или заостанат душевен развој (непресметливост). 

(2) Сторителот на прекршокот чија способност 
да го сфати значењето на своето дејство или спо-
собност да управува со своите постапки била битно 
намалена поради некоја оостојјба од став 1 на овој 
член може да се казни поблаго (битно намалена 
пресметливост). 

(3) За прекршок е одговорен сторителот на пре-
кршокот кој оо употреба на алкохол, дроги или на 
друг начин се доведе себеси во состојба во која не 
можел да го сфати значењето на своето дејство или 
да управува со своите постапки. 

Умисла и небрежност 
Член 15 

(1) Прекршокот е сторен со умисла кога стори-
телот бил свесен за (своето дејство и го сакал него-

вото извршување или кога бил свесен дека паради 
неговото сторување или несторување може да наста-
пи забранета последица,, но ое согласил со нејзиното 
настапување. 

(2) Прекршокот е сторен од небрежност кога 
сторителот бил свесен дека поради неговото стору-
вање или несторување може да настапи забранета 
последица, но лекомислено 'сметал дека ќе може да 
ја спречи или дека таа нема да настапи или кога 
не бил свесен за можноста за настапување на забра-
нета последица, иако според околностите и според 
своите лични својства бил должен и можел да биде 
свесен за таа можност. 

Вистинска' заблуда 

Член 16 
(1) Не е одговорен за прекршок сторителот кој 

во време на извршувањето на прекршокот бил во 
вистинска заблуда. 

(2) Вистинска заблуда постои кога сторителот на 
прекршокот не бил овесен за некое обележје на пре-
кршокот определено со закон или друг пропис или 
кој погрешно сметал дека постојат околности според 
кои, да постоеле тие навистина, тоа дејство би било 
дозволено. 

Правна заблуда 

Член 17 
Непознавањето на прописот со кој се предвиду-

ва прекршок, не ја .исклучува одговорноста на сто-
рителот. Ако сторителот од оправдани причини не 
знаел дека неговото дејство е забрането може да се 
казни поблаго. 

Обид 

Член 18 
За обид на прекршок сторителот е одговорен 

само ако тоа е предвидено оо закон или оо друг 
пропис. 

Неказнување за прекршок 

Член 19 
(1) Никој не може да биде казнет во прекршоч-

на постапка два или повеќе пати за ист прекршок. 
(2) Лицето што во кривична постапка или во пос-

тапката за стопански прелетал правосилно е огласен© 
за виновно за дело кое има и обележје на прекршок 
нема да се казни за прекршок. 

(3) Правното лице ќе се казни поблаго или нема 
да се казни ако прекршокот го открил и го прија-
вил органот на самоуправната работничка контрола 
или друг орган на тоа правно лице или работниците 
во тоа правно лице. 

Одговорност на правно лице и на одговорно лице во 
правното лице 

Член 20 
(1) Правното лице и одговорното лице во прав-

ното лице можат да бидат одговорни за прекршок 
ако тоа е предвидено со прописот за прекршокот. 

(2) Опште ствено - полити чк и те заедници и нивни-
те органи, другите државни органи, органите, на оп-
штествената заедница и месните заедници, не М10жат 
да бидат одговорни за прекршок. 

(3) Со закон или оо друг пропис со кој се про-
пишува прекршокот може да ое предвиди за опреде-
лен прекршок одговорност на одговорното лице во 
органот на општествено-политичката заедница, во 
друг државен орган, во органот на општествената 
заедница или во месната заедница. 

Член 21 
(1) Правното лице е одговорно за прекршок ако 

до извршување на прекршокот дошло оо дејство или 
оо пропуштање на должен надзор од страна на над-
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ледениот орган или на одговорното лице во прав-
ното лице или со дејство (или пропуштање на друго 
лице кое било овластено да постапува од името на 
правното лице. 

(2) (Правното лице кое (се наоѓа под фалирање 
е одговорно за прекршок, без Оглед на тоа дали 
прекршокот е сторен пред отворањето или во текот 
на постапката на фалирање, но не може да му се 
изрече казна туку само. заштитна мерка одземање на 
предмети и одземање на имотна корист. 

Член 22 
(1) Одговорност на одговорното лице во правно-

то лице постои ако до извршување на прекршок 
дошло 100 негово дејство или 100 негово пропуштање 
на должен надзор. 

(2) За одговорно лице во правното лице, во смис-
ла на овој закон, се смета лицето на 'кое во основ-
ната организација на здружениот труд, во друга ор-
ганизација или заедница или (во друго правно лице, 
му се доверени определени работи и работни задачи 
што се однесуваат на управувањето или работењето, 
како и лицето кое во органот на општествено-по-
литичката заедница или во друг државен орган или 
во меша заедница врши определени работи и работ-
ни задачи. 

(3) Одговорност на одговорното лице во правно-
то лице за прекршокот не постои ако тоа постапу-
вало врз основа на наредба од друго одговорно лице 
или од надлежниот орган и ако ги презело сите 
дејства што врз основа на закон, друг пропис или 
општ акт било должно да ги преземе за да го спре-
чи извршувањето на прекршокот. 

(4) Одговорноста на одговорното лице во правно-
то лице за прекршок не престанува затоа што му 
престанал работниот однос во правното лице или 
органот на општествено-политичката заедница, или 
во друг државен орган или во месната заедница, ни-
ту зедоа што настанала неможност &а казнување на 
правното лице поради неговото престанување. 

Одговорност на странско правно лице и на одговорно 
лице во странското правно лице 

Член 23 
Ако со прописот, оо кој е пропишан прекршок; 

не е определено поинаку, странско правно лице и 
одговорно лиде во странското правно лице ќе се 
казни за прекршок ако (прекршокот е сторен на те-
риторијата на Социјалистичка Република Македони-
ја и ако странското правно лице има 'претставниш-
тво во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 124 
Прекршочна постапка нема да се води ниту ќе 

се изрекува казна за прекршок против лица кои ужи-
ваат дипломатски имунитет. 

2. Учество на повеќе лица во извршување на 
прекршокот 

Соизвршителство 

Член 25 
Ако повеќе лица, со учествување во дејство на 

извршување на прекршокот или на друг начин, за-
еднички сторат прекршок, секое од нив ќе се казни 
со казната пропишана за тој прекршок. 

С о у ч е с т в о 

Поттикнување и помагање 

Член 26 
(1) Тој што оо умисла ќе поттикне друг или (ќе 

му помогне да стори прекршок, ќе се казни како 
самиот да го сторил. 

(2) Поттикнувачот и помагачот се одговорни во 
границите на својата умисла. 

(3) Со оглед на природата на прекршокот како 
и на начинот и околностите под кои е извршено 
поттикнувањето ;шш помагањето и степенот на одго-
ворност на поттикнувачот и помагачот, поттикнува-
чот и помагачот можат да се казнат поблаго, или 
постапката може да се запре. 

(4) Како помагање во извршувањето на прекршо-
кот ќе ое кмета особено: давање (совети или упатства 
како да се изврши прекршокот, ставање на сторите-
лот на располагање средства за извршување на пре-
кршокот, отстранување на пречките за извршување 
на прекршокот, како и однапред ветено прикривање 
на средствата оо .ши е извршен прекршокот (или на 
предметите прибавени со прекршокот. 

3. Начин, време и место на извршување на 
прекршокот 

Начин на извршување на прекршокот 

Член 27 
(1) Прекршокот може да се изврши оо сторува-

ње или со несторување. 
(2) Прекршокот е извршен оо несторување кога 

сторителот го пропуштил сторувањето што бил дол-
жен да го изврши. 

Време на извршување на прекршокот 

Член 28 
Прекршокот е извршен во време кога сторителот 

работел или бил должен да работи, без оглед кога 
настапила последицата. 

Место на извршување на прекршокот 
. . . . . . . 

Член 29 
Прекршокот е извршен како во местото каде 

што /сторителот работел или бил должен да работи 
така и во местото во кое настапила последицата до-
колку со прописот за прекршокот не е определено 
поинаку. 

Глава трета 

ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ 

I. КАЗНИ ЗА ПРЕКРШОК (И ПРЕКРШОЧНА 
ОПОМЕНА 

1. Цел на казнувањето, пропишување и изрекување 
на казни 

Цел на казнувањето 

Член 30 
Во рамките на општата цел на прекршочните 

санкции (член 5' став 2), целта на казнувањето е: 
1. Спречување на сторителот да сторува прекр-

шоци и негово превоспитување ; 
2. Воспитно влијание врз други да не сторуваат 

прекршоци; 
3. Зајакнување на моралот на социјалистичкото 

самоуправно општество и влијание врз развивањето 
на општествената одговорност и дисциплина на гра-
ѓаните. 

Парична казна 

Член 31 
(1) Парична казна може да се пропише во рас-

пон или во одреден износ. Паричната казна не мо-
же да се пропише во износ помал од ЗОО динари, 
ниту поголем од 300.000 динари. 

(2) Со закон може да се пропише парична казна: 
1. За физичко лице и за (одговорно лице во 

правното лице од зоо до 60.000 динари,-
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2. За правио лице од 1.000 до 300.000 динари,-
3. За поединец во вршење на самостојна дејност 

или професија од 500 до 150.000 динари. 
(3) Со другите прописи може да се пропише 

парична казна: 
1. За физичко лице и за одговорно лице. во пра-

вното лице од ЗОО до 30.000 динари; 
2. За правно лице од 1.000 до 150.000 динари; 
3. За поединец во вршење на самостојна деј-

ност или професија од 500 до 60.000 динари. 

Член 32 
Парична казна што се наплатува на самото мес-

то, може да се пропише за физичко лице и за од-
говорно лице во правното лице во одреден износ 
до 1.500 динари, а за правно лице и поединец во 
вршење на самостојна дејност или професија во од-
реден износ до 3.000 динари. 

Член 33 
Износите на наплатените парични казни за пре-

кршоци се приход на Републиката и се уплатуваат 
ка посебна сметка, а ќе се користат според програ-
ма што ја донесува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, доколку со друг закон не е опре-
делено поинаку. 

Рак за плаќање на паричната казна 

Член 34 ^ 
(1) Во решението за прекршокот се определува 

рокот за плаќање на паричната казна, кој не може 
да биде пократок од 15 дена ниту подолг од три ме-
сеци од денот на правосилноста на решението. 

(2) Во оправдани случаи судот за прекршоци што 
го донел решението за прекршок во прв степен, мо-
же да дозволи паричната казна да се исплати во 
рати. Во тој случај тој суд ќе го определи начинот 
на плаќањето и рокот на плаќањето кој не може 
да биде подолг од шест месеци. 

Замена на паричната казна 

Член 35 
(1) Ако казнетото физичко лице во определениот 

рок не ја плати паричната казна која не го надми-
нува износот од 15.000 динари, паричната казна ќе 
се замени со затвор, сметајќи ги секои започнати 500 
динари за еден ден затвор, но така што затворот 
да не може да биде подолг од 30 дена. Замената на 
паричната казна со затвор се врши со посебна кон-
статација на првостепениот суд дека паричната каз-
на не е платена и дека ќе се изврши затворот. 

(2) Ако казнетото физичко лице плати само дел 
од паричната казна, остатокот од паричната казна 
ако не го надминува износот од 15.000 динари ќе се 
замени со затвор. 

(3) АКО казнетото физичко лице. по констатаци-
јата за замена на паричната казна го исплата изно-
сот на паричната казна, затворот нема да ое изврши. 

(4) Извршувањето на затворот, со кој е заменета 
паричната казна, ќе се прекине ако казнетиот го 
плати остатокот на паричната казна по засметување-
то на делот од таа казна што и одговара на делот 
од извршениот затвор. 

(5) Ако покрај паричната казна е изречена и 
казна затвор, затворот со кој се заменува паричната 
казна и изречената казна затвор не може (вкупно да 
траат подолго од 60 дена. 

(6) Ако е изречена парична казна за прекршок 
за кој покрај таа казна алтернативно е пропишана 
и казна затвор, во случај на замена на паричната 
казна со затвор, затворот-не смее да ја надмине нај-
големата мерка на казната затвор пропишана за тој 
прекршок. 

(7) Ако за прекршоците сторени во стек е изре-
чена казна затвор над 30 дена и парична казна, зат-
вор оо кој се заменува паричната казна, не може 

заедно 100 изречената казна затвор да биде поголема 
од 90 дена. 

(8) Паричната казна не може да се замени со 
затвор на одговорно лице, на поединец, во вршење 
на самостојна дејност или професија, како ни на по-
млад офицер, офицер или воен службеник во актив-
на служба на Југословенската народна армија (ак-
тивно воено лице). 

Присилна наплата на паричната казна 

Член 36 
(1) Ако казнетото физичко лице во определен 

рок не ја плати паричната казна која го надминува 
износот од 15.000 динари и ако казнетото правно и 
одговорно лице или поединец во вршење на само-
стојна дејност или професија, односно активното вое-
но лице не ја плати во определениот рок паричната 
казна, наплатата ќе се изврши по присилен пат. 

(2) Во случај, ако наплата на паричната казна 
од физичкото лице не може да се изврши по приси-
лен пат, паричната казна ќе се замени оо затвор 
според одредбите од член 35 од овој закон. 

Казна затвор 

Член 37 
(1) Казната затвор не може да се пропише во 

траење пократко од еден ден ниту подолго од 30 
дена. 

(2) За прекршоците со кои потешко се нарушува 
јавниот ред и мир, или со кои се загрозува, животот 
или здравјето на луѓето или поради кои можат да 
настанат други потешки 'последици, како и во други 
случаи определени со закон може да се пропише 
казна затвор до 60 дена. 

(3) Казната затвор се изрекува на полни денови. 
(4) Казната затвор не може да се изрече на бре-

мена жена по наполнети три месеци бременост ниту 
на мајка додека детето не наполни една година, а 
ако детето е родено мртво — додека не поминат 
шест месеци од денот на породувањето. 

2. Одмерување на казната 

Општи правила за одмерување на казната 

Член 38 
(1) Судот за прекршоци ќе му одмери казна на 

сторителот на прекршокот во рамките определени 
оо прописот што го предвидува прекршокот, имајќи 
ја предвид целта на казнувањето и земајќи ги пред-
вид сите околности што влијаат казната да биде по-
мала или поголема (олеснувачки и отежнувачки окол-
ности), а особено степенот на одговорноста, побудите 
од кои е сторен прекршокот, степенот на загрозува-
њето или на повредата на јавниот поредок (тежината 
на сторениот прекршок), околностите под кои е сто-
рен прекршокот, поранешниот живот на сторителот, 
неговите лични прилики и неговото држење по сто-
рениот прекршок. 

(2) Црн одмерување на паричната казна, судот 
за прекршоци ќе ја земе предвид имотната состојба 
на сторителот, водејќи притоа сметка за висината 
на неговиот личен доход, за неговите други приходи, 
за неговиот имот и за неговите семејни обврски. 

(3) Казната што порано е изречена за прекршок 
не може да се земе како отежнувачка околност, ако 
од денот на правосилноста на решението за прекр-
шокот поминало повеќе од две години. 

(4) При одмерување на паричната казна на прав-
ното лице, судот за прекршоци ќе ја земе предвид 
економската состојба на правното лице. 

(5) Ако е пропишана парична казна и казна за-
твор, казната затвор ќе се изрече за прекршок со 
кој се предизвикани потешки последици или за пре-
кршок кој укажува на поголем степен на одговор-
ност на сторителот. За прекршок сторен од матери-
јална заинтересираност, како и за потешки прекр-
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шаци оо коп те загрозува животот или здравјето на 
луѓето (или поради кои можат да настанат други по-
тешки последици, можат да се изречат двете про-
пишани казни или само една од нив. 

Одмерување на казна за прекршоци во стек 
Член 39 

Ако сторителот со. едно дејство или >00 повеќе 
дејства сторил повеќе прекршоци по кои не е доне-
сено решение за прекршокот, а постапката^ се води 
пред истиот суд за прекршоци, претходно ќе се ут-
врди казната за секој прекршок и ќе се изречат 
сите утврдени казни, а ако казните се од ист вид 
ќе се изрече единствена казна што е еднаква на зби-
рот на одделно утврдените казни, со тоа што вкуп-
ната казна затвор не може да изнесува повеќе од 
60 дена, а вкупната парична казна не може да биде 
поголема од максимумот на паричната казна пропи-
шана оо овој закон. 

Ублажување на казната 

Член 40 
Судот за прекршоци може на сторителот на пре-

кршокот да му одмери казна под границата опреде-
лена со прописот за прекршокот или да примени 
поблаг вид казна: 

1. Кога законит предвидува дека сторителот мо-
же да се казни поблаго,-

2. Кога при одмерувањето на казната ќе утврди 
дека прекршокот не е од потешка природа или дека 
со прекршокот не ое .причинети потешки последици, 
а постојат олеснувачки околности што укажуваат де-
ка и 'со поблага казна ќе се постигне целта на 
казнувањето. 

Граници на ублажувањето на казната 

Член 41 
Кога постојат услови за ублажување на казната 

од член 39 на овој закон, судот за прекршоци про-
пишаната казна може да ја ублажи на еден од 
следните начини: 

1. Ќе изрече казна под најмалата мерка на каз-
ната што е пр опишана за тој прекршок, но »е под 
најмалата законска мерка на тој вид казна,-

2. Наместо пропишаната казна затвор ќе изрече 
парична казна; 

3. Наместо пропишаната казна затвор и парична 
к:азна ќе изрече само една од тие казни. 

3. Засметување на задржувањето и притворот 
V 

Член 42 
(1) Времето за кое сторителот на прекршокот 

е задржан пред донесувањето на решението за пре-
кршок, му се засметува во изречената казна. 

(2) Ако против сторителот на прекршокот за ид-̂  
тото дејство во кривичната постапка бил определен 
притвор, а кривичната постапка правосилно е завр-
шена * пред донесување на решението за прекршок, 
со запирање на кривичната постапка 'или со осло-
бодителна односно одбивателна пресуда, освенЈггора-
ди стварна ненадлежност, времето што сторителот 
на прекршокот го поминал во притвор му се засме-
тува во изречената казна за прекршок. 

(3) Задржувањето, односно притворот што траел 
подолѓо од 12, а пократко од 24 часа односно 24 
часа се засметува во еден ден затвор, односно во 
500 динари парична каз^а. 

4. Прекршочна опомена 
Член 43 

(1) Прекршочна опомена може да се изрече за 
прекршок за кој е пропишана парична казна, ако 
прекршокот е сторен под такви олеснувачки околнос-

ти кои го прават особено лесен, па може да се оче-
кува дека целта на казнувањето ќе ое постигне со 
изрекување на прекршочна опомена. 

(2) Прекршочна опомена може да се изрече и 
ако прекршокот се состои од неисполнување на про-
пишаната обврска или со прекршокот е нанесена 
штета, а сторителот пред донесувањето на решение-
то за прекршокот ја исполни пропишаната обврска, 
односно ја отстранил, или надоместил нанесената 
штета. 

II. ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

Цел на заштитните мерки 

Член 44 
Во рамките на општата цел на прекршочните 

санкции (член 5 став 2), целта на заштитните мерки 
е да се отстранат состојбите или условите што мо-
жат да влијаат сторителот во иднина да врши пре-
кршоци. 

Видови на заштитни мерки 

Член 45 
(1) Заштитните мерки се пропишуваат оо закон. 
(2) За прекршок можат да се пропишат следни-

те заштитни мерки: 
1. Одземање на предмети; 
2. Забрана на вршење професија, дејност или 

работи и работни задачи; 
3. Забрана на управување со моторно возило од-

носно со возило на моторен погон,-
4. Задолжително лекување на алкохоличари 4 и 

наркомани; 
5. Оддалечување 4 на странец од територијата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 
(3) Оо закон можат да се пропишат и други 

заштитни мерки ако тоа го бара посебната природа 
на прекршокот. 

(4) Општината може да пропише заштитна мер-
ка од став 2 точка 1 на овој член. 

Изрекување на заштитни мерки 

Член 46 
(1) На сторителот на прекршокот може да му 

се изрече една или повеќе заштитни мерки, кога 
постојат услови за нивно изрекување предвидено 100 
закон или друг пропис. 

(2) Кога за повеќе прекршоци треба да се изре-
че заштитна мерка од ист вид, претходно ќе се утвр-
ди времетраењето на заштитната мерка за секој пре-
кршок и ќе ое изрече единствена заштитна мерка 
што е еднаква на збирот на одделно утврденото вре-
метраење на заштитната мерка, со тоа што вкупното 
времетраење на заштитната мерка не може да го 
надмине времетраењето на соодветниот вид на заш-
титната мерка »определена со закон. 

Одземање на предмети 

Член 47 
(1) Предметите што се употребени или биле на-

менети за извршување на прекршок или што наста-
нале оо извршување на прекршокот можат да ое од-
земат ако се сопственост на сторителот на прекршо-
кот, односно ако оо нив располага правното лице 
сторител на прекршокот. 

(2) Предметите од став 1 на овој член можат да 
се одземат и кога не се сопственост на сторителот 
на прекршокот, или со нив не располага правното 
лице сторител на прекршокот, ако тоа го бараат ин-
тересите на општата безбедност, чувањето на живо-
тот и здравјето на луѓето, сигурноста на стоковниот 
промет или причините на јавниот морал, како и во 
други случаи предвидени со закон. Оо одземање на 
предметите не се засега во правото на трети лица 
на надоместок на штета од сторителот. 
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(3) Со закон или со друг пропис со кој се пред-
видува прекршокот може да ое пропише задолжи: 
телио одземање на предметите. 

(4) Со решението за прекршокот ќе се опреде-
ли во согласност 100 посебните прописи (дали одзе-
мените предмети ќе се уништат, продадат или ќе му 
се предадат на заинтересираниот орган односно ор-
ганизација. 

(5) АКО се продадат одземените предмети "што 
се сопственост на сторителот на прекршокот, однос-
но оо кој располага правното лице сторител на пре-
кршокот, парите се уплатуваат на посебна сметка 
на Републиката. 

(6) Ако се продадат одземените предмети што 
не се сопственост на сторителот на прекршокот или 
со нив не располага правното лице сторител на пре-
кршокот, парите му ое предаваат на лицето чија 
сопственост се тие предмети односно на правното 
лице кое располага со тие предмети. Ако тоа лице 
е непознато и не се јави за време од една (година 
од денот на продажбата, парите добиени од продаж-
бата на такви предмети се уплатуваат на посебна 
сметка на Републиката. 

Забрана на вршење на професија, дејност или работи 
и работни задачи ( 

Член 48 
(1) На сторителот на прекршокот може да му се 

забрани вршење на определена професија, опреде-
лена самостојна дејност, на сите или на некои рабо-
ти и работни задачи, ако кло рите лот ја злоупотребил 
својата положба, вршењето на дејноста или на рабо-
тите и работните задачи заради (извршување на пре-
кршок или акб неговото натамошно вршење на про-
фесија, дејност или работи и работни задачи би би-
ло опасно за животот и здравјето на луѓето. 

(2) Заштитната мерка од став 1 на овој член 
може да се изрече во траење од три месеци до една 
година. Времето на траењето на изречената мерка 
тече од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот. Времето поминато на издржување на 
казната затвор не 'се засметува во времето на трае-
њето на изречената мерка. 

Забрана на управување со моторно возило, односно 
со возило на моторен погон 

Член 49 
(1) Забраната на управуваше 100 моторно возило 

односно оо возило на моторен погон ое состои во 
забрана на управување со моторно возило од опреде-
лен вид или категорија, односно оо (возило на мото-
рен погон. 

(2) Заштитна мерка од став 1 на овој член може 
да му се изрече на сторителот на прекршокот што 

; сторил потешка повреда на прописите за безбеднос-
та на сообраќајот или чие поранешно кршење на 
тие прописи укажува дека е опасно сторителот. на 
прекршокот да управува со моторно возило од оп-
ределен вид или категорија односно со возило на 
моторен погон. При одлучувањето дали ќе му се 
изрече оваа мерка, ќе се земе предвид и тоа дали 

, сторителот по занимање е возач на моторно возило 
односно на возило на моторен погон. 

(3) Заштитната мерка од став 1 на овој член мо-
же да се изрече во траење од ' еден месец до една 
година. Ако со законот со кој се пропишува прекр-
шокот не е определено поинаку, времето на траење-
то на изречената мерка тече од денот на правосил-
носта на решението за прекршок. Времето поминато 
на издржување на казна затвор не 'се засметува во 
времето на траењето на изречената мерка. 

(4) Ако заштитната мерка од (став 1 на овој член 
му е изречена на лице што има странска дозвола за 
управување со моторно возило, таа опфаќа забрана 
на нејзино користење на територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија за време 
од еден месец до една година. 

Задолжително лекување на алкохоличари 
и наркомани 

Член 50 
(1) На сторителот што прекршокот го 'сторил по-

ради зависноста од постојана употреба на .алкохол 
или опојни дроги, кај крго постои опасност дека по-
ради оваа зависност и натаму ќе врши прекршоци, 
може да му се изрече заштитна мерка задолжително 
лекување на алкохоличари и наркомани. • 

(2) Пред (изрекувањето на заштитната мерка од 
став 1 на овој член ќе се прибави мислење од здрав-
ствената организација. 

(3) Заштитната мерка од став 1 на овој член се 
извршува во установа за извршување на казна или 
во здравствена или друга (специјализирана органи-
зација. 

(4) Времето поминато во установата, односно ор-
ганизацијата од став з на овој член се засметува во 
казната затвор. 

Оддалечување на странец од територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Член 51 
(1) Оддалечување на (странец од територијата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
може да му се изрече на странец кој е казнет за 
прекршок поради кој е непожелен неговиот натамо-
шен престој во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

(2) Заштитната (мерка од став 1 на овој член, мо-
же (да се изрече во траење од шест месеци до две 
години. Времето на траењето на изречената мерка 
тече од денот на правосилноста на решението за пре-
кршокот. Времето поминато на издржување на каз-
ната затвор не се засметува (во »времето на траењето 
на изречената мерка. 

Глава четврта 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДГОВОРНОСТА И ЗА 
КАЗНУВАЊЕТО НА МАЛОЛЕТНИЦИТЕ 

Исклучување на прекршочни санкции 
спрема деца 

Член 52 
'Спрема малолетник кој во времето на извршу-

вањето на прекршокот не наполнил четиринаесет го-
дини (дете) не можат да се применат прекршочни 
санкции. 

Цел на прекршочните санкции спрема 
малолетниците 

Член 53 
Во рамките на општата цел на прекршочните 

санкции (член 5 (став 12) целта на прекршочните санк-
ции (спрема малолетниците е да -се развива нивната 
лична 'одговорност и да (се насочува нивното воспи-
тување и правилен развој за во иднина тие и други 
малолетници да не сторуваат прекршоци. 

п 

Изрекување на прекршочни санкции спрема 
малолетници 

: ' " ' ТЈ 
Член 54 

(1) (На малолетник кој во (времето на извршува-
њето на прекршокот наполнил четиринаесет, а не ис-
полнил шеснаесет години (помлад малолетник), мо-
же да му се изрече само укор. 

(2) На малолетник кој во времето на извршува-
њето на прекршокот наполнил шеснаесет, а не напол-
нил осумнаесет години (постар малолетник), може 
да му се изрече укор, а по исклучок парична казна 
или казна затвор. 



31 декември 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 — Стр. 895 

(3) На малолетник, под условите предвидени со 
закон, кон укорот односно казната можат да му се 
изречат и заштитни мерки освен заштитната мерка 
забрана на вршење на професија, дејности или рабо-
ти и работни задачи. 

Член 55 
(1) На постар малолетник укор се /изрекува ако 

е доволно поради сторениот прекршок само да се 
укори, при што ќе му се укаже на штетноста на не-
говото дејство и ќе се предупреди дека во случај на 
повторно извршување на прекршок може да му се 
изрече казна. 

(2) На постар малолетник може да му де изрече 
казна затвор доколку видот и тежината на прекршо-
кот и високиот степен на одговорноста укажуваат 
дека само на овој начин може да се постигне делта 
на казнувањето. 

(3) Казната затвор на постар малолетник може 
да <ое изрече во траење од 15 дена. 

(4) При заменувањето на паричната казна оа зат-
вор, затворот не може да биде подолг од 15 дена. 

Одговорност на родителот односно старателот 
за прекршокот на малолетникот 

Член 56 
Со закон или со друг пропис може да се опре-

дели дека родителот односно старателот на малолет-
никот кој сторил прекршок ќе се казни, кога до из-
вршување на прекршокот дошло поради пропуштање 
на должноста да се грижи за малолетникот, ако бил 
во можност тоа да го прави. 

Глава петта 
ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНА КОРИСТ ПРИБАВЕНА 

СО ПРЕКРШОК 

• Член 57 
(1) Никој не може да ја задржи (имотната корист 

прибавена оо прекршок. 
(2) Користа од став 1 на овој член ќе се одземе 

со решение за прекршок со кое е утврдено извршу-
вањето на прекршокот. Одземената 'имотна корист се 
уплатува на посебна сметка на Републиката. 

Член 58 
(1) Одземањето на имотна корист се .состои во 

одземање на пари, предмети од вредност и секоја 
друга имотна корист прибавена оо прекршокот. Ако 
такво одземање не е можно, сторителот ќе се обврзе 
да плати паричен износ кој и одговара на вредноста 
на прибавената имотна корист. 

(2) Ако со прекршокот на сторителот е прибаве-
на имотна корист за организација на здружениот 
труд или за друга самоуправна организација или 
заедница, таа корист ќе се одземе од таа организа-
ција или заедница. 

(3) Имотната корист прибавена оо прекршок мо-
же да се одземе од лица на кои е пренесена без 
надоместок или ао надоместок што не и одговара 
на вистинската вредност, ако тие знаеле или можеле 
да знаат дека имотната корист е прибавена со пре-
кршок. Кога имотната корист е пренесена на бли-
ски роднини, ќе се одземе од нив ако не докажат 
дека како надоместок дале полна вредност. 

Член 59 
(1) Ако во прекршочната постапка е усвоено 

имотно-правното барање на оштетениот, судот за 
прекршоци ќе изрече одземање на имотната корист 
доколку таа го преминува усвоеното имотно-правно 
барање на оштетениот. 

(2) Оштетениот кој во прекршочната постапка во 
поглед на своето имотно-нравно барање е упатен на 
спор може да бара да се намири од износот на од-
земената вредност, ако поведе спор 'во рок од шест 
месеци от денот на правосилноста на решението со 
кое е упатен на спор и ако во рок од три месеци од 
денот на правосилноста на одлуката оо која е утвр-
дено неговото барање побара намирување на одземе-
ната вредност. 

(3) Оштетениот кој во прекршочната постапка не 
пријавил имотно-правно барање може да бара нами-
рување од одземената вредност, ако заради утврду-
вање на своето барање повел спор во рок од три 
месеци од денот »а узнавањето за решението со кое 
се одзема имотната корист, а најдоцна во рок од две 
години од правосилноста на решението за одземање 
на имотната корист и ако во рок од три месеци од 
денот на правосилноста на одлуката оо која е утвр-
дено неговото барање побара намирување од одзе-
мената вредност. 

Глава шеста 
З А С Т А Р Е Н О С Т 

Застареност на поведување и водење 
на прекршочната постапка 

Член 60 1 

(1) Прекршочната постапка не може да се пове-
де ниту да се вода ако помине една година од денот 
кога е сторен прекршокот. 

(2) Застарувањето на прекршочно^« гонење поч-
нува од денот кога е сторен прекршокот. 

(3) Застарувањето не тече за времето за кое спо-
ред законот гонење не може да започне или да про-
должи. 

(4) Застарувањето се прекинува оо секое процес-
но дејство што се презема заради гонење на стори-
телот на прекршокот. 

(5) Застарувањето се прекинува и кога сторите-
лот во времето додека тече рокот на застареноста 
стори исто така тежок или потежок прекршок. 

(6) По секој прекин застарувањето почнува пов-
торно да тбче. 

(7) Застареност на прекршочно!« гонење наста-
нува во секој случај кога ќе измине двапати онолку 
време колку што според закон се бара за застаре-
ност на прекршочно!« гонење. 

(8) Со закон кој предвидува прекршоци, може за 
одделни прекршоци да се определат рокови на зас-
тареност подолги од роковите од став 1 на овој 
член, сто не подолги од пет години. 

Застареност на извршувањето на казните 
и на заштитните мерки 

Член 61 
(1) Изречената казна и заштитната мерка не мо-

жат да се извршат ако од денот на правосилноста на 
решението за прекршокот помине една година. 

(2) Застарувањето на 'извршувањето на казната и 
на заштитната мерка почнува од денот кога решение-
то за прекршокот станало правосилно. 

(3) Застарувањето не тече за времето за кое из-
вршувањето не може да се преземе според закон. 

(4) Застарувањето се прекинува оо секое дејство 
на надлежниот орган што се презема заради извр-
шување на казната или друга прекршочна санкција. 

(5) По секој прекин застарувањето почнува пов-
торно »ла тече. 

(в) Застареност на извршувањето на казната и 
"а заштитната мерка настанува во секој случај кога 
Јѓе ичмин*1 утапати отпио/ време КОЛКУ ШТО според 
закон се бара за застареност на извршувањето. 

Д е л в т о р и 
ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

Глава седма 
ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 62 
Постапката предвидена со овој закон се приме-, 

нува на сите прекршоци, доколку со посебен закон 
за одделни прекршоци не е пропишана друга прекр-
шочна постапка. 
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Член 63 
Прекршочна постапка ое поведува по барање на 

орган овластен за поднесување на барање или оште-
тениот (во натамошниот текст: подносител на ба-
рање). 

Член 64 
(1) Судот за прекршоци е должен вистинито и 

целосно да ги утврди фактите што се од важност за 
донесување на решението за прекршокот и со еднак-
ва грижливост да ги испита како околностите што 
го товарат обвинетиот така и околностите што му 
одат во негова корист. 

(2) Судот за прекршоци е должен совесно и гриж-
ливо да го оцени секој доказ, поединечно и во врска 
со другите докази и врз основа на таква оцена да 
изведе заклучок дали некој факт е докажан. 

Член 65 
Судот за прекршоци е должен да се грижи нез-

наењето и неукоста на обвинетиот и на другите лица 
што учествуваат во прекршочна постапка да не би-
дат на штета на правата што според законот им 
припаѓаат во постапката. 

Член бб 
(1) Судот за прекршоци е должен да настојува 

прекршочната постапка да се спроведе без одолжу-
вање и да оневозможи секаква злоупотреба на пра-
вата што им припаѓаат на лицата кои учествуваат 
во постапката. 

(2) Докажувањето во прекршочната постапка ќе 
се ограничи само на фактите што се суштествени 
за утврдување на вистината. 

Член 67 
(1) Пред донесувањето на решение за прекршок, 

на обвинетиот ќе му се даде можност да се изјасни 
за фактите и доказите што го товарат и да ги изне-
се фактите и доказите што му одат во негова ко-
рист, освен ако, решение за прекршок се донесува 
во скратена постапка. 

(2) Ако уредно повиканиот обвинет не дојде на 
испитување и не го оправда изостанокот а неговото 
испитување не е нужно за утврдување на фактичката 
состојба на работите, решение за прекршок може да 
се донесе и без испитување на обвинетиот. 

Член 68 
Против правното лице и одговорното лице во 

правното лице се спроведува единствена прекршочна 
постапка, освен 'ако постојат законски причини да се 
води постапка само против едно од нив. 

Член 69 
Обвинетиот • во прекршочната постапка има пра-

во да се брани сам или со стручна помош на бра-
нител. 

Член 70 
(1) Прекршочната постапка се води на македон-

ски јазик. 
(2) Припадниците на другите народи и народнос-

ти во остварувањето на своите права и должности 
пре® судовите за прекршоци, имаат право на упо-
треба на свој јазик и писмо. 

Член 71 
Припадниците на другите народи и народности 

поднесоците 'можат да ги доставуваат на јазикот на 
народот, односно народноста. 

Член 72 
(1) На припадниците на другите народи и народ-

ности судот за прекршоци ќе им обезбеди усно пре-
ведување на текот на прекршочната постапка, како 
и на исправите и на 'другите писмени описи во оној 
обем во кој тоа треба да се стори, а оо оглед на 
својството на тоа лице во постапката. 

(2) Со ова право ќе се запознае лицето кое мо-
же да се откаже од него ако го знае македонскиот 
јазик, а во записникот ќе се внесе дека лицето е 
поучено за ова право како и неговата изјава. 

(3) Преведувањето се врши преку преведувачи. 

Член 73 
На подрачјата на општините на кои живеат при-

падници на народностите, ако оо статутот на општи-
ната е предвидена употреба на јазикот на одделна на-
родност, постапката пред судот за прекршоци што 
дејствува на тоа подрачје се води и на јазикот на 
таа народност. 

Член 74 
(1) Поканите, одлуките и другите (описи се дос-

тавуваат на македонски јазик. 
(2) Кога со »статутот на општината на чие под-

рачје дејствува судот за прекршоци е предвидена 
употреба на јазикот на одделна народност, судот од 
тоа подрачје на учесниците во прекршочната постап-
ка што и припаѓаат на таа народност, списите (по-
каните, барањата, одлуките, жалбите и другите под-
несоци) ќе ги доставува и на јазикот на народноста, 
доколку во постапката го употребувале својот јазик. 
Тие можат да бараат прекршочната постапка да се 
води и списите да им се доставуваат на македонски 
јазик. 

Член 75 
Трошоците за преведување на описите и трошо-

ците за преведувачот ги (сноси судот за прекршоци. 

Член 76 
Во прекршочната постапка Обвинетиот може да 

биде задржан пред да се донесе решението за прекр-
шокот само (во случаите предвидени со овој закон. 

Член 77 
(1) (Против решението за прекршок донесено во 

прв степен може да се изјави жалба /до 'второстепе-
ниот суд за прекршоци, доколку со закон не е опре-
делено поинаку. 

(2) Против решението за прекршок донесено во 
втор степен не може да (се изјави жалба. 

(3) Лицето кое е неоправдано казнето или задр-
жано во прекршочната постапка има право на надо-
месток на .штетата што му е сторена со тоа, како и 
други права утврдени со закон. 

Член 78 
(1) Државните органи и организациите на здру-

жениот труд, како и другите општествени правни 
лица се должни во прекршочната постапка да-ука-
жуваат помош на судовите за прекршоци. 

(2) 'Судовите за прекршоци се должни едни на 
други да укажуваат правна помош. 

(3) (Постапката за укажување на правна помош 
се спроведува без одлагање. 

Член 79 
'(|1) Ако примената на прописот за прекршокот 

зависи од претходното решавање на некое правно 
прашање за чие решавање е надлежен друг држа-
вен орган, судот за прекршоци може сам да го ре-
ши и тоа прашање според одредбите што важат за 
докажување во прекршочната постапка. Решението 
на ова правно прашање од страна на судот за прекр-
шоци има дејство само за прекршочниот предмет за 
кој одлучувал тој суд. 

(2) Ако за решавање на претходно прашање е 
надлежен суд од општа надлежност или (суд на здру-
жениот труд, судот за прекршоци ќе го одложи до-
несувањето на решението за прекршокот до право-
силноста на решението на претходното прашање. 

Глава 01сма 

ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕКРШОЧНАТА 
ПОСТАПКА 

Стварна надлежност 

Член 80 
(1) Прекршочната постапка во прв степен ја во-

ди Општинскиот суд за прекршоци, а во (втор степен 
Републичкиот суд за прекршоци. 

(2) Со закон може да се определи за одделни ви-
дови прекршоци прекршочната постапка пропишана 
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со орој или друг закон да ја води друг државен 
орган. 

(3) Стварната надлежност на судовите за прекр-
шоци и на други државни органи од став 2 на овој 
член, нивната организација и состав се уредува со 
посебен закон. 

Месна надлежност 

Член 81 
(1) За водење на прекршочната постапка месно 

е надлежен, по правило, судот за прекршоци на чие 
подрачје е сторен прекршокот. 

(2) 'Судот, за прекршоци надлежен за правното 
лице, е надлежен и за одговорното лице во правно-
то лице. 

(3) Ако прекршокот е сторен на домашен брод 
или воздухоплов, за водење на прекршочната постап-
ка е надлежен судот за прекршоци на чие подрачје 
ое наоѓа домашното пристаниште или воздухоплов-
ното пристаниште во кое се завршува патувањето 
на сторителот на прекршокот, а ако сторителот на 
прекршокот е член на екипаж, надлежен е судот за 
прекршоци на чие подрачје се наоѓа матичното прис-
таниште на бродот односно матичното пристаниште 
на воздухопловот, доколку пристаништето е на тери-
торијата на СР Македонија. 

(4) Ако за прекршочната постапка се надлежни 
два или повеќе судови за прекршоци, постапката ќе 
ја води судот што прв ја почнал постапката. 

Член 82 
Ако не може да се определи надлежноста спо-

ред местото на извршувањето на прекршокот или 
ако прекршокот е извршен во странство, таа се опре-
делува според живеалиштето односно местото на 
престојувањето на сторителот на прекршокот, а ако 
прекршок сторило правно лице, според седиштето 
на правното лице, доколку прописот оо кој е опреде-
лен прекршокот важи и на подрачјето на кое се 
наоѓа неговото живеалиште или местото на престо-
јувањето, односно седиште на правното лице. 

Член 83 
Судот за прекршоци ипо е надлежен за сторите-

лот на прекршокот е надлежен и за соучесникот. 
Против сторителот на прекршокот и против соучес-
никот се спроведува единствена прекршочна постап-
ка. Ако е тоа целоооо бразие, надлежниот суд за пре-
кршоци може одвоено да води постапка против од-
делни соучесници. 

Член 84 
(1) Месно надлежниот суд за прекршоци може 

предметот да го отстапи на судот за прекршоци на 
чие подрачје сторителот на прекршокот има живеа-
лиште, ако е очигледно дека побрзо и поекономич-
но ќе се спроведе прекршочната постапка и ако про-
писот со кој е пропишан прекршокот важи и на тоа 
подрачје. 

(2) Пред отстапување на предметот месно над-
лежниот суд за прекршоци ќе одлучи за поведување 
на прекршочната постапка, ќе ги сослуша (сведоци-
те и ќе изведе други потребни докази ако тие се 
наоѓаат на подрачјето на тој суд. 

Пренесување на месната надлежност 

Член 85 
(1) Кога надлежниот првостепен суд за прекршо-

ци од правни или фактички причини е спречен да 
постапува, должен е за тоа да го извести второсте-
пениот суд за прекршоци, кој за водење на прекр-
шочната постапка ќе определи друг стварно надле-
жен првостепен суд за прекршоци, доколку прописот 
за прекршоци важи и на тоа подрачје. 

(2) Против решението од став 1 на овој член не 
е дозволена жалба. 

Постапување во случај на ненадлежност 

Член 86 
(1) Судот за прекршоци е должен по службена 

должност да внимава на својата стварна и меша над-
лежност, и ако утврди дека за водење на прекршоч-
ната постапка е надлежен друг суд за прекршоци 
или друг државен орган, без одлагање ќе му го от-
стапи предметот на тој суд односно орган. 

(2) Ако судот за прекршоци или друг државен 
орган на кој му е Отстапен предметот како на над' 
лежен суд, односно орган смета дека е надлежен 
судот за прекршоци што му го отстапил предметот 
или некој друг суд за прекршоци, ќе поведе постап-
ка за решавање на судирот на надлежноста. 

Судир на надлежноста 

Член 87 
(1) За судирот на надлежноста меѓу првостепени-

те судови за прекршоци решава второстепениот суд 
за прекршоци. 

(2) Против решението со кое е одлучено за су-
дирот на надлежноста не е дозволена жалба. 

(3) За судирот на надлежноста меѓу судовите за 
прекршоци ,и други државни органи решава Врхов-
ниот суд на Македонија. 

Изземање 

Член 88 
(1) Судијата за прекршоци или друго службено 

лице кое учествува во прекршочната постапка ќе се 
изземе: 

1. АКО е оштетен со прекршокот; 
2. Ако обвинетиот, неговиот бранител, подносите-

лот на барањето за поведување на прекршочната пос-
тапка, застапникот на правното лице, оштетениот и 
неговиот застапник односно полномошник, му е бра-
чен другар или роднина по крв во права линија до 
кој и да е степен, во странична линија до четврти 
степен, а по брачен другар до втор степен; 

3. Ако со обвинетиот, неговиот бранител, подно-
сителот на барањето, застапникот на правното лице 
или оштетениот е во однос на старател, лице под 
старателство, хранител или храненик; 

4. Ако во ист предмет учествува како застапник 
на правното лице, бранител на обвинетиот, застапник 
или полномошник на оштетениот, или како подноси-
тел на барањето или е сослушан како сведок или 
вештак; 

5. Ако во истиот предмет учествувал во донесу-
вањето на првостепеното решение за прекршок; 

6. Ако постојат други околности што предизви-
куваат сомневање во неговата непристрасност. 

Член 89 
(1) Судијата за прекршоци е должен сам да се 

изземе штом ќе дознае дека постојат причини за из-
земање. Другите лица се должни самите да бараат 
изземање штом ќе дознаат дека постојат причини 
за изземање. 

(2) Барање за изземање може да поднесе обви-
нетиот, односно застапникот на обвинетото правно 
лице и подносите.пот на барањето, до донесувањето 
на решението за прекршокот. Лицето чие изземање 
се бара, може до донесувањето на решение по бара-
њето за изземање да ги презема само оние дејства 
што не трпат одлагање. 

(3) За изземање на судијата на првостепениот 
суд за прекршоци решава претседателот на тој суд, 
а за претседателот второстепениот суд за прекршоци. 

(4) За изземање на судијата на второстепениот 
суд за прекршоци решава претседателот на второсте-
пениот 'суд за прекршоци. 

(5) Второстепениот суд за прекршоци решава за 
изземање на судијата на првостепениот суд за пре-
кршоци и во случај кога во постапката по жалбата 
е истакнато барање за негово изземање. 
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(6) За (изземањето на другите службени лица кои 
учествуваат во прекршочната постанка решава суди-
јата за прекршоци кој постапува по конкретниот 
предмет. 

(7) Пред да се донесе решението за изземање, ќе 
се земе изјава од лицето чие изземање е во пра-
шање. 

(8) Против решението со кое се усвојува иззе-
мањето не е дозволена жалба, а решението оо кое 
се одбива изземањето може да се напаѓа само со 
жалбата против решението за прекршокот. 

Глава деветта 
ОБВИНЕТИОТ И НЕГОВОТО ПРАВО НА ОДБРАНА 

Член 90 
(1) Обвинетиот е лице против кое ое води прекр-

шочна постапка. 
(2) Обвинетиот има право да. поднесува докази, 

да става Предлози и да употребува правни средства 
предвидени со овој закон. 

(3) Обвинетиот има право да се бранта сам или 
со стручна помош на бранител. 

(4) За бранител може да се земе адвокат, а него 
може да го замени адвокатски приправник. 

По исклучок, ако во седиштето на судот за пре-
кршоци нема доволно адвокати, за бранител може 
да се земе и дипломиран правник кој е способен на 
обвинетиот да му даде помош во одбраната. 

(5) Бранителот е овластен во корист на обвине-
тиот да ги преземе сите дејства што може да ги 
преземе обвинетиот. 

(6) Бранителот е должен да му поднесе полно-
мошно на судот за прекршоци пред кој се води 
постапката. 

Член 91 
(1) За обвинетото правно лице во прекршочната 

постапка учествува неговиот застапник, овластен да 
ги преземе сите дејства што може да ги презема са-
миот обвинет во прекршочната постапка. 

(2) Застапник на обвинетото правно лице е лице 
кое е овластено да го застапува правното лице врз 
основа на закрн или друг пропис на надлежен држа-
вен орган, статут или друг самоуправен општ акт 
на правното лице. 

(3) Надлежниот орган на обвинетото правно ли-
це може за застапник да определи друго лице од 
редот на своите членови или друг работник во тоа 
правно лице или во работната заедница која врши 
заеднички работи. 

(4) Застапникот на обвинетото правно лице од 
став 3 на овој член мора да има писмено овластува-
ње од надлежниот орган што го определил за зас-
тапник. 

(5) Застапник на обвинетото правно лице може 
да биде само едно лице. 

Член 92 
Странското правно лице го застапува раководи-

телот на претставништвото во Југославија, ако за зас-
тапник не е определено друго лице вработено во 
претставништвото. 

Член 93 
(1) Застапник на обвинетото правно лице не мо-

же да биде одговорното лице во правното лице про-
тив кое се води прекршочна постапка за ист пре-
кршок. 

(2) Застапник на правното лице не може да биде 
лице кое е сведок во истата работа. 

(3) Во случаите од став 1 и 2 на овој член судот 
за прекршоци е должен да го извести правното лице 
заради определување на друг застапник. 

(4) За странско правно лице известувањето од 
став з на овој член се упатува до претставништвото 
на странското правно лице. 

> Член 94 
Повеќе обвинети правни лица можат да имаат 

како застапник исто лице само ако тоа не е во спро-
тивност со интересите на нивната одбрана. 

Член 95 
Ако обвинетото правно лице на поканата на су-

дот за прекршоци не определи свој застапник, ќе 
се казни со решение на тој суд со парична казна 
до 5.000 динари. Ако и по изрекувањето на казната 
обвинетото правно лице не определи овој застапник, 
ќе се казни за секое натамошно нејавување на пока-
ната со парична казна до 10.000 динари. 

Глава десетта 

ОШТЕТЕНИОТ И НЕГОВОТО ЗАСТАПУВАЊЕ 

Член 96 
(1) Оштетен во смисла на овој закон е лице чие 

лично или имотно право е повредено или загрозено 
со прекршокот. 

(2) Оштетениот, самиот' или преку својот закон-
ски застапник или полномошник, има право: 

1. Да поднесува барање за поведување на прекр-
шочната постапка; 

2. Да поднесува докази, става предлози и истак-
нува имотнонправно барање за надоместок на штета 
или враќање на предмети; 

3. Да изјавува жалба на решението што е доне-
сено по повод неговото барање за поведување на пре-
кршочната постапка или по повод одлуката за тро-
шоците на постапката; 

4. Да се откаже од барањето за водење на пре-
кршочната постапка до донесувањето на , решението 
за прекршокот и во таков случај нема право повтор-
но да поднесува барање за гонење. 

(3) Ако со сторениот прекршок е нанесена ште-
та на имот во општествена сопственост, а оштетениот 
не истакнал имотно-правно барање, судот за прекр-
шоци за тоа секогаш ќе го извести надлежниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето. 

Глава единаесетта 

П О Д Н Е С О Ц И 

Член 97 
(1) Поднесоците (барањата за поведување на пре-

кршочната постапка, предлозите, правните средства 
и другите изјави и соопштенија) се поднесуваат пис-
мено. 

(2) Обвинетиот и оштетениот поднесоците можат 
да ги даваат и усно на записник. 

(3) Поднесоците мораат да бидат разбирливи и 
да содржат сб што е потребно за да може по нив 
да се постапи. 

(4) Ако поднеоокот е неразбирлив или ете содр-
жи сб што е потребно за да може по него да ое 
постапи, ќе се повика подносителот во определен 
рок, а најдоцна во рок од / 8 дена, да го исправи 
односно дополни, а ако тоа не го стори поднесокот 
ќе се отфрли. 

Член 98 
(1) Барањето за поведување на прекршочната пос-

тапка и другите поднесоци, што според овој закон и 
се доставуваат на спротивната странка,- му се преда-
ваат на судот за прекршоци во доволен број приме-
роци за судот и за другата странка. 

(2) Ако на »судот за прекршоци не му се преда-
дени доволен број примероци од поднесокот, ќе се 
повика подносителот (во определен рок да достави 
доволен број примероци. 

Глава дванаесетта 

З А П И С Н И К 
Член 99 

(1) За секое дејство преземено во текот на пре-
кршочната постапка се составува записник. Запис-
никот се составува истовремено кога се врши и деј-
ството, а ако тоа не е можно, тогаш непосредно 
по тоа. 
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(2) Записникот го пишува записничар. Записникот 
се составува на тој начин што лицето што го презе-
ма дејството му кажува гласно на записничарот што 
ќе внесе во записникот. Ако нема записничар, за-
писникот го води судијата за прекршоци и тоа ќе се 
назначи во записникот. 

Член 100 
(1) Во записникот се внесува.- називот на судот 

за прекршоци што го презема дејството, местото, 
денот и чаоот кога дејството е започнато и заврше-
но, имињата и презимињата на присутните лица и 
во кое својство присуствуваат, како и прекршочни©? 
предмет по кој се презема дејството. 

I(2) Записникот треба да ги содржи суштествени-
те податоци за текот и содржината на преземеното 
дејство. Во записникот, во форма на раскажување 
се забележува само суштествената содржина на даде-
ните искази и изјави. Ако е потребно, во записникот 
дословно ќе се внесе прашањето што е поставено и 
одговорот што е даден. Ако при преземањето на деј-
ството се одземени предмети или описи, тоа ќе се 
назначи во записникот, а одземените предмети ќе се 
приклучат кон записникот или ќе се наведе каде се 
наоѓаат на чување. 

(3) При преземањето на дејството увид или прет-
ресување на стан или лице, во записникот ќе се вне-
сат и податоци што се важни оо оглед на природата 
на дејството (опис. мерки и големина н^ предметите 
или трагите и ел.), а ако се направени скици, црте-
жи, планови или фотографии, ќе се наведат и ќе се 
приклучат кон записникот. 

Член 101 
(1) Записникот мора да се води уредно, во него 

не смее ништо да се избрише, да се додаде или ме-
нува. Прецртаните места во записникот мораат да 
останат читливи. 

(2) Сите преиначувања, исправки и додавања »се 
внесуваат на крајот на записникот и мораат да би-
дат заверени од страна на лицата кои го потпишу-
ваат записникот. 

Член 102 
Испитаното односно сослушаното лице, лицата 

кои задолжително присуствуваат на дејствата во пре-
кршочната постапка, како и обвинетиот, бранителот 
односно застапникот и оштетениот, ако се присутни, 
имаат право да го прочитаат записникот или да ба-
раат да им се прочита. На тоа е должно да ги пре-
дупреди лицето кое го презема дејството, а во за-
писникот ќе се назначи дали предупредувањето е 
сторено и дали е прочитан записникот. 

Член 103 
(1) Записникот го потпишува испитаното односно 

сослушаното лице. 
(2) На крајот од записникот се потпишува тол-

кувачот односно вештакот, ако го имало, а при прет-
ресувањето и лицето што се претресува или чиј стан 
се претресува. 

(3) Неписмено лице место потпис става отпеча-
ток на показалецот од десната рака, а записничарот 
под отпечатокот ќе го запише неговото име и пре-
зиме. Ако не е можно да се стави отпечаток од дес-
ниот показалец, се става отпечаток од некој друг 
прст или отпечаток од прст на левата рака, а во за-
писникот ќе се назначи од кој прст и од која рака е 
земен отпечатокот. Ако испитаното односно сослу-
шаното лице ги нема обете раце — ќе го прочита 
записникот, а ако е неписмено — записникот ќе му 
се прочита и тоа ќе се забележи во записникот. 

(4) Ако има приговори во поглед на содржината 
на записникот, во записникот ќе се наведат и тие 
приговори. 

(5) Записникот на крајот го потпишува лицето 
кое го презело службеното дејство и записничарот. 

(6) Ако записникот содржи повеќе листови, тие 
ќе се означат со редни броеви и секој лист ќе го 
завери »со свој потпис лицето кое раководи со служ-
беното дејство, а ќе го потпише и испитаното однос-
но сослушаното лице. 

(7) АКО иии тапото односно сослушаното лице не 
сака да го потпише записникот или е отстранет пред 
неговото заклучување, лицето кое раководи со деј-
ството ќе го забележи ова во записникот и ќе ја 
наведе причината за одбивањето односно отстрану-
вањето. 

(8) АКО дејството не можело да се изврши без 
прекин, во записникот, ќе се назначи денот и часот 
кога настанал прекинот, како и денот и часот кога 
продолжува дејството. 

Член 104 
(1) За советувањето и гласањето во второстепена 

постапка ќе се состави посебен записник, што го со-
држи текот на гласањето и одлуката што е донесена. 

(2) Записникот за советувањето и гласањето го 
потпишуваат сите членови на советот и записни-
чарот. 

(3) Одвоените мислења ќе ©е приклучат кон за-
писникот за советувањето и гласањето ако не се вне-
сени во записникот. 

(4) Записникот за советување и гласање се зат-
вора и се става во списите во предметот на второсте-
пениот суд за прекршоци. 

(5) Записникот за советување и гласање може да 
се разгледа само кога се решава по вонредниот пра-
вен лек и во тој случај 'судот е должен повторно да 
го затвори и да назначи дека го разгледал запис-
никот. 

Глава тринаесетта 

РОКОВИ И ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА 
Р о к о в и 

Член 105 
(1) Роковите предвидени оо овој закон не можат 

да се продолжат, освен кога законот изречно по 
дозволува тоа. 

(2) Кога изјавата е врзана за рок се смета дека 
е дадена во рок ако пред да истече рокот му е пре-
дадена на оној што е овластен да ја прими. 

(3) Кога изјавата е упатена по пошта со препо-
рачана пратка или по телеграфски пат, денот на 
предавањето на поштата се смета како ден на пре-
давањето на оној до кого е упатена. Предавањето 
на воена пошта во место каде што ве постои редов-
на пошта се омета како предавање на препорачаната 
пратка на пошта. 

(4) Ако поднесокот што е врзан со рок, поради 
незнаење или очигледна грешка на подносителот, е 
предаден или упатен до ненадлежен >суд за прекршо-
ци пред истекот на рокот, а кај надлежниот суд за 
прекршоци стигне по истекот на рокот, ќе се земе 
дека е навреме поднесен. 

(5) Обвинетиот кој се наоѓа на издржување на 
казна затвор може изјавата што е врзана за рок да 
ја предаде на управата на казнено-поправната уста-
нова во која ја издржува казната. Денот кога изја-
вата е предадена на управата на казн ено - поп р авн ата 
установа се смета како ден на предавање на судот 
за прекршоци. 

Член 106 
(1) Роковите се сметаат на часови, денови, месе-

ци и години. 
(2) Часот или денот кога е извршено доставува-

њето или соопштувањето односно во кој паѓа .наста-
нот од кога треба да се смета траењето на рокот, не 
се засметува во рокот, туку за почеток на рокот се 
зема првиот нареден час односно ден. Во еден ден 
се сметаат 24 часа, а месецот и годината се сметаат 
по календарското време. 

(3) Роковите определени по месеци, односно по 
години се завршуваат по истекот на оној ден на пос-
ледниот месец односно на годината што по својот 
бјрој му одговара на денот кога почнал рокот. Ако 
го нема тој ден во последниот месец,, рокот се завр-
шува последниот ден на тој месец. 
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(4) Ако последниот ден на рокот паѓа на држа-
вен празник или во недела или во некој друг нера-
ботен ден, рокот истекнува со истекот на првиот на-
реден рарстен ден. 

Враќање во поранешна состојба 
Член 107 

(1) На обвинетиот кој од оправдани причини го 
пропуштил рокот за изјавување жалоа односно при-
говор против решението за прекршок му се дозво-
лува враќање во поранешна оо СТОЈ Оа, ако во рок од 
осум дена од денот на престанокот на причината по-
ради која го пропуштил рокот поднесе барање за 
враќање во поранешна состојба и ако истовремено 
со барањето предаде и приговор едноно жалба. 

(2) Ио истекот на 30 дена од денот на пропуш-
тениот рок не може да се бара враќање во поранеш-
на состојба. 

(3) Барањето за враќање во поранешна состојба 
му се предава на судот за прекршоци на,кој му се 
предава и приговорот односно жалбата. 

Член 108 
(1) За враќање во поранешна (состојба решава су-

дот за прекршоци надлежен да решава по пригово-
рот односно жалбата. Кога надлежниот суд за прекр-
шоци ќе дозволи враќање во поранешна состојба, со 
истото решение ќе реши и по приговорот односно 
жалбата. 

(2) Против решението со кое се дозволува вра-
ќање во поранешна состојба не е дозволена жалба. 

(3) Ако обвинетиот изјавил жалба »а решението 
со кое не се дозволува враќање во поранешна состој-
ба, судот за прекршоци е должен оваа жалба, за-
едно оо приговорот односно жалбата против реше-
нието за прекршок и сите списи да ја достави до 
второстепениот суд за прекршоци. 

Член 109 
Барањето за враќање во поранешна состојба по 

правило не го задржува извршувањево на решение-
то за прекршок, но надлежниот суд за прекршоци 
може според околностите да одлучи извршувањето 
на казната да се одложи додека не се реши барање-
то за враќање во поранешна состојба. 

Глава четиринаесетта 

ТРОШОЦИ НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 

Член н о 
(1) Трошоци на прекршочната постапка се изда-

тоци сторени по повод прекршочната постапка од 
нејзиното поведување до завршувањето. 

(2) Трошоци на прекршочната постапка се: 
1. Трошоци на сведоците, вештаците и толкува-

чите ; 
2. Трошоци на УВИДОТ; 
3. Превозни трошоци на обвинетиот; 
4. Издатоци за доведување на обвинетиот; 
5. Превозни и патни трошоци на службените 

лица; 
6. Нужни издатоци на оштетениот и на неговиот 

законски застапник, како и награда и нужни изда-
тоци на неговиот полномошник ако било потребно 
такво застапување; 

7. Паушален износ. 
(3) Паушалниот износ се утврдува во висина од 

200 до 800 динари, во зависност од траењето и сло-
женоста на прекршочната постапка, како и од имот-
ната односно економската состојба на лицето кое е 
должно да го плати овој износ. Паушалниот износ 
во скратена постапка не може да биде поголем од 
200 динари. 

(4) Трошоците на прекршочната постапка од став 
2 точка 1, 2. 4 и 5 на овој член се исплатуваат одна-
пред од средствата на судот за прекршоци што ја 
води постапката, а по правосилноста на решението 
за прекршок ое наплатуваат од лицата кои се долж-

ни да ги надоместат според одредбите на овој закон 
Судот за прекршоци што Ја води постапката е дол-
жен сите трошоци што се однапред исплатени да ги 
внесе во попис што ке се приложи кон списите. 

(Ј) трошоците на преведување на Јазикот на на-
родите и народностите што настануваат оо примена 
на одредбите од ОВОЈ закон за правото на припадни-
ците на народите и народностите на употреба на сво-
јот јазик, ги поднесува судот за прекршоци што ја 
водел постапката. 

Член 111 
Трошоците сторени по повод откривањето на 

прекршокот, подносителот на барањето ќе ги внесе 
во трошковншоот што го приложува кон барањето, 
кога такви трошоци се предвидени во посебниот про-
пис за прекршокот. 

Член 112 
(1) Трошоците на постапката ги поднесува лице-

то кое е казнето за прекршокот. 
(2) Во решението за прекршокот ќе се определи 

кој ги поднесува трошоците, во кој износ и во кој 
рок треба да бидат платени. Ако за утврдување на 
износот на трошоците нема доволно податоци, тие 
можат да се определат и со дополнително решение. 
Рокот за плаќање на трошоците не може да биде 
пократок од 15 дена ниту подолг од 30 дена од де-
нот на правосилноста на решението за прекршок. 

(3) Ако прекршочната постапка против обвине-
тиот е запрена, трошоците на постапката ги подне-
сува судот за прекршоци што ја водел постапката. 

(4) Ако прекршочната постапка е запрена поради 
невистинито барање на оштетениот или поради отка-
жување на оштетениот од поднесеното барање, тро-
шоците на постапката ги поднесува оштетениот. 

Член 113 
Кога со посебен пропис е определено дека тро-

шоците што настанале по повод откривањето на пре-
кршокот ќе ги поднесе сторителот, на предлог на 
подносителот на барањето ќе се задолжи казнетиот 
да ги плати и тие трошоци. 

Член 114 
(1) Лице кое е обвинето за повеќе прекршоци 

нема да ги поднесува трошоците на прекршочната 
постапка во однос на прекршокот за кој постапката 
е запрена, доколку тие можат да се издвојат од вкуп-
ните трошоци. 

(2) Кога за прекршок се казнети повеќе обвине-
ти, во решението за прекршок ќе се определи делот 
на трошоците што ќе го поднесе секој од обвинети-
те, а ако тоа. не е можно, ќе се определи обвине-
тите солидарно да ги поднесат трошоците. 

Член 115 
АКО лицето кое е должно да ги поднесе трошо-

ците на прекршочната постапка не ги плати во опре-
делениот рок, тие ќе се наплатат по присилен пат. 

Член 116 
Судот за прекршоци што ја води прекршочната 

постапка може обвинетиот да го ослободи од обврс-
ката да ги надомести во целост или само делумно 
трошоците на постапката, доколку со нивното плаќа-
ње би било доведено во прашање неговото издржу-
вање или издржувањето на лицата што е должен да 
ги издржува. 

Глава петнаесетта 

ИМОТНО-ПРАВНО БАРАЊЕ 
Член 117 

(1) Оштетениот може до донесувањето на прво-
степеното решение за прекршок да поднесе барање 
за надоместок на штета сторена со прекршокот, од-
носно да му се вратат одземените предмети или да се 
поништи определена правна работа. 

(2) За барањето на оштетениот ќе се одлучи во 
решението за прекршокот. Ако износот на штетата 
не може да се утврди или ако утврдувањето на пгге-
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тата би ја забавило или отежнало прекршочната пос-
тапка, или ако барањето за надоместок на-штетата 
е само делумно усвоено, оштетениот ќе се упати 
своето барање за надоместок на штетата, односно 
неуовоениот износ да го остварува во процесна пос-
тапка. 

(3) Ако прекршочната постапка биде запрена, ош-
тетениот ќе се упати своето барање за надоместок 
на штетата да го остварува во процесна постапка. 

(4) Ако е оштетен имот во општествена сопстве-
ност, за запирање на постапката ќе се извести оште-
теното правно лице и надлежниот општествен право-
бранител на самоуправувањето. 

(5) Против одлуката по барањето за надоместок 
на штета оштетениот нема право на жалба. 

Член 118 
(1) Во решението за прекршокот ќе се определи 

рокот во кој обвинетиот е должен да ја надомести 
сторената штета, односно да го врати предметот. 

(2) Рокот за надоместување на штетата не може 
да биде пократок од 15 ни подолг од 30 дена од де-
нот на правосилноста на решението. Рокот за вра-
ќање на предметите може да биде и пократок. 

Глава шеснаесетта 

ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

Член 119 
Одлуките во прекршочната постапка се донесу-

ваат во форма на решение или наредба. 

Член 120 
(1) Одлуките им се соопштуваат на заинтереси-

раните лица усно ако се присутни, а оо доставување 
на заверен препис ако се отсутни. Рокот за жал-
бата се смета од денот на соопштувањето односно 
доставувањето на одлуката. 

(2) Ако одлуката е соопштена усно, тоа ќе се 
назначи во записникот или на списот, а лицето на 
кое соопштувањето му е извршено ќе тх) потврди тоа 
со свој потпис. При усното соопштување на одлука-
та заинтересираното лице ќе се поучи дека може 
да побара препис на одлуката, како и за правото на 
жалба и за рокот на жалбата. 

(3) На барањето на заинтересираното лице се из-
дава заверен препис на УСНО соопштената одлука, а 
рокот за жалба се смета од денот на доставувањето 
на преписот на одлуката. 
( 

Член 121 
(1) Одлуките на второстепениот СУП за прекршо-

ци се донесуваат по усното советување и гласање. 
Одлуката е донесена кога за неа гласало мнозинство-
то од членовите на советот. 

(2) Претседателот на советот раководи со сове-
тувањето и гласањето и гласа последен Тој е дол-
жен да се грижи за тоа сите прашања да се разгле-
даат сестрано и целосно. 

, Глава оедумнаесетта 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМЕНАТА 

Член 122 
Писмената се доставуваат преку пошта орга^'1т? 

на општината, другите органи или организации, служ-
беното лице на судот за прекршоци што ја води пос-
тапката или непосредно во просториите на тој суд. 

Член 123 
(1) Барањето за поведување на прекршочната пос-

тапка и поканата за испитување односно заради да-
вање писмена одбрана, лично му се доставува на 
обвинетиот. 

(2) На обвинетиот и на подносителот на барање-
то, ако е тој физичко лице, лично му се доставу-
ваат и сите одлуки од чие доставување тече рокот 
за жалба. 

Член 124 
(1) Ако обвинетиот има бранител, сите одлуки 

од чие доставување тече рокот за жалба ќе му се 
достават и на бранителот, а ако обвинетиот има по-
веќе бранители само на еден од нив. 

(2) АКО оштетениот има законски застапник или 
полномошник, доставувањето на одлуките од став 1 
на овој член ќе му се изврши нему, а ако ги има 
повеќе тогаш само на еден од нив. 

Член 125 
(1) АКО лицето на кое писменото мора лично да 

му се достави не се затече таму каде што треба да 
се изврши доставувањето, доставувачот ќе се извес-
ти кога и на кое место може тоа лице да го затече 
и ќе му остави кај едно од лицата наведени во член 
126 од овој закон писмено известување заради при-
мање на писменото да биде во определен ден и час 
во својот стан или на своето работно место. Ако и 
по ова доставувачот не го затече лицето на кое тре-
ба да му се изврши доставување, ќе постапи според 
одредбата од член 126 од овој закон и со тоа се сме-
та дека доставувањето е извршено. На ист начин се 
доставуваат и одлуките на оштетениот за кои рокот 
за жалба тече од доставувањето. 

(2) Ако за прекршокот за кој е обвинето лицето 
на кое писменото не може лично да му се достави 
е пропишана само парична казна доставувањето се 
врши според одредбите од член 126 од овој закон. 

Член 126 
(1) Писмената што не се наведени во член 125 

од овој закон се доставуваат исто така лично, но так 
вите писмена, во случај примателот да не се затече 
во станот, можат да му се предадат на некој од воз-
расните членови на неговото домаќинство кој е дол-
жен да го прими писменото. Ако тие не се затечат 
во станот, писменото ќе му се предаде на настојни-
кот или на соседот, ако тие се согласат. Ако доста-
вувањето ое врши на работно место на лицето на 
вое треба да му се достави писменото а тоа лице не 
се затече тука, доставувањето може да му се извр-
ши на лице овластено за прием на пошта кое е дол-
жно да го прими писменото или на лице кое е вра-
ботено на истото место, ако тоа се согласи да го 
прими писменото. 

(2) Ако се утврди дека лицето на кое треба пис-
меното да му се достави е отсутно и дека лицата од 
став 1 на овој член^ не можат писменото на време 
да му го предадат, ќе се врати писменото оо назна-
чување каде се наоѓа отсутниот. 

Член 127 
(1) Потврдата за извршеното доставување (дос-

тавницата) Уа потпишуваат примателот и доставува-
чот. Датумот на приемот примателот сам ќе го наз-
начи на доставницата. Денот и месецот на приемот 
се испишуваат со букви. 

(2) Ако примателот е неписмен или не е во сос-
тојба да се потпише, доставувачот ќе го потпише, ќе 
го назначи денот на приемот и ќе стави забелешка 
зошто го потпишал примателот. 

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

Член 128 
Кога примателот или возрасниот член на него-

вото домаќинство ќе одбие да го прими писменото, 
доставувачот ќе го забележи на доставницата дату-
мот, часот и причината за одбивањето на приемот, а 
писменото ќе го остави во станот на примателот или 
во просторијата каде што работи. Со тоа доставува-
њето е извршено. 
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Член 129 
(1) На воените лица, на работниците на милици-

јата и на други овластени работници на органите 
за внатрешни работи и работниците од сувоземниот, 
речниот, езерскиот, поморскиот и воздухопловниот 
сообраќај, доставувањето на писмената се врши пре-
ку нивната команда односно преку непосредниот ста-
решина. 

(2) На лицата лишени од слобода доставувањето , 
на писмената се врши преку управата на установата 
во која се сместени. 

Член 130 
Доставувањето на писмената на државјанин на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство се врши со посредство на дипломатско 
или конзуларно претставништво на Југославија во 
странската држава, под услов странската држава да 
не се спротивставува на таков начин на доставување 
и лицето на кое доставувањето му се врши добро-
волно да се согласи писменото да го прими. Овласте-
ниот работник во дипломатското или конзуларното 
претставништво ја потпишува доставницата како дос-
тавувач, ако писменото е врачено во самото прет-
ставништво), ако писменото е доставено преку пошта 
тоа го потврдува на доставницата. 

Член 131 
(1) На државниот орган одлуките и другите пис-

мена му се доставуваат со предавање во писарницата. 
(2) Доставувањето на организациите на здруже-

ниот труд и другите самоуправни организации и за-
едници и граѓанско-правтаите лица се врши со преда-
вање на писменото на лицето овластено за прием на 
писмено или на работникот кој се затекнал во делов-
ната просторија. ' 

(3) Кога се врши доставување на одлуки кај кои 
од денот на доставувањето тече рок, како ден на 
доставување се смета денот на предавањето во пи-
сарницата на органот, односно на лицето од став 2 
на овој член. 

Глава осумнаесетта 

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА СПИСИТЕ 

Член 132 
(1) На секој кој има оправдан интерес може да 

му се дозволи разгледување и препишување на од-
делни прекршочни списи. 

(2) Кога постапката е во тек, разгледувањето и 
препишувањето на списите го дозволува судијата за 
прекршоци кој ја води прекршочната постапка, а ко-
га постапката е завршена, разгледувањето и препи-
шувањето на списите го дозволува претседателот на 
судот за прекршоци што ја водел прекршочната пос-
тапка или лице кое тој ќе го овласти. 

(3) Разгледувањето и препишувањето на списите 
може да не ое дозволи ако со тоа би ое попречило 
правилното водење на прекршочната постапка. 

(4) По завршувањето на доказната постапка, на 
лицата од став 1 на овој член не може да им се забра-
ни разгледување и пропишување на списите на 
предметот. 

Глава деветнаеоетта 

ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

Член 133 
(1) Прекршочната постапка се поведува по бара-

ње од овластениот орган и оштетениот (во натамош-
ниот текст: подносител на барањето). 

(2) Овластени органи, во смисла на став 1 од овој 
член се органите на управата, овластените инспекто-
ри, јавните обвинители, општествените правобраните-
ли на самоуправувањето, како и други органи и ор-
ганизации што вршат јавни овластувања во чија 
надлежност спаѓа непосредното извршување или над-
зор над извршувањето на прописите во кои се пред-
видени прекршоци. 

(3) Ако органите од став 2 на овој член не под-
несат барање за поведување на прекршочната пос-
тапка, за неговото поднесување овластени се непос-
редно повисоките органи. 

(4) Барањето за поведување на прекршочна пос-
тапка се поднесува писмено. Оштетениот може бара-
њето да го поднесе и усно на записник. 

(5) Ако судот за прекршоци во текот на прекр-
шочната постапка дознае за прекршок за кој не е 
поднесено барање, ќе го извести за тоа органот ов-
ластен за поднесување барање. 

Член 134 
(1) Барањето за поведување на прекршочна пос-

тапка содржи: 
1. Основни податоци за обвинетиот (име и пре-

зиме, прекар, ако го има, место и датум на раѓање, 
место на живеење, улица и број, државјанство и за-
нимање), 0ДН01Ш0 назив и седиште на обвинетото 
правно лице, а за одговорното лице во правното 
лице и функцијата што ја врши во тоа правно лице; 

2. Фактички опис на прекршокот од кој произ-
легуваат правните обележја на прекршокот, време 
и место на извршувањето на прекршокот и други 
околности потребни што поблиску да се определи 
прекршокот; 

3. Пропис за прекршокот што треба да се при-
мени ; 

4. Предлог за доказите што треба да се изведат и 
5. Потпис на подносителот на барањето. 
(2) Кога барањето за поведување на прекршоч-

ната постапка го поднесува оштетениот, барањето 
не мора да го содржи прописот за прекршокот што 
треба да се примени, а го содржи износот на ште-
тата што му е сторена. 

(3) Кон барањето се приложуваат доказите. 

Член 135 
(1) Ако барањето за поведување на прекршочната 

постапка не ги содржи сите податоци од член 134 на 
овој закон, ќе се побара од подносителот на бара-
њето да го дополни во рок, кој не може да биде 
подолг од 15 дена. Во случај подносителот на бара-
њето да не ги отстранил недостатоците во одредени-
от рок, ќе се смета дека се откажал од барањето 
и таквото барање ќе се отфрли. 

Член 136 
(1) Кога судот за прекршоци надлежен за воде-

на на прекршочната постапка утврди дека постојат 
услови за поведување на прекршочната постапка, за 
тоа ќе донесе одлука. Постапката натаму се води 
по службена должност. 

Член 137 
(1) Ако судот за прекршоци утврди дека не пос-

тојат услови за поведување на прекршочната пос-
тапка ќе го отфрли оо решение. 

(2) Не постојат услови за поведување на прекр-
шочната постапка: 

1. Кога дејството опишано во барањето не е 
прекршок; 

2. Кога постојат основи што ја исклучуваат од-
говорноста за прекршок,-

3. Кога настапила застареност за поведување на 
прекршочната постапка; 

4. Кога барањето го поднел неовластен орган, 
односно лице; 

5. Кога постојат други законски причини поради 
кои прекршочната постапка не може да се поведе. 

(3) Решението од став 1 на овој член ќе се дос-
тави на подносителот на барањето, а оштетениот 
ќе се извести дека имотно -пр авното барање може 
да го остварува во процесна постапка. 

Член 138 
(1) Примерок од барањето за поведување на пре-

кршочната постапка, судот за прекршоци ќе му дос-
тави на обвинетиот со поканата за испитување од-
носно за давање на писмена одбрана. 

(2) Ако според одредбите на овој закон се доне-
сува решение за прекршок во скратена постапка 
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(член 191), примерокот од барањето за поведување 
на прекршочната постапка му се доставува на обви-
нетиот со решението за прекршокот. 

(3) Ако од моментот на поведувањето на прекр-
шочната постапка зависи некое право или обврска, 
ќе ое смета дека прекршочната постапка е поведена 
кога г донесена одлука за поведување на постапката. 

Глава дваесетта 

МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСУСТВО НА ОБ-
ВИНЕТИОТ И ЗА УСПЕШНО ВОДЕЊЕ НА 

ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 139 
Мерки што можат да се преземат опрема обви-

нетиот заради обезбедување присуство и за успешно 
водење на прекршочната постапка се: повикување, 
доведување, задржување и гаранција. 

Повикување на лице 

Член 140 
(1) Лицето чие лично присуство во прекршочната 

постапка е потребно се повикува, по правило, со пис-
мена покана. Во поканата" ќе се назначи судот за 
прекршоци што повикува, името и презимето на ли-
цето кое се повикува, времето и местото на доаѓа-
њето, предметот поради кој се повикува и во кое 
својство (како обвинет, застапник на обвинето прав-
но лице, сведок, вештак, ити.). Ако оштетениот се 
повикува како сведок, тоа во поканата мора да се 
назначи. 

(2) Во поканата за обвинетиот ќе се назначи зо-
што се обвинува и дали мора лично да пристапи за-
ради испитување или може својата одбрана да ја 
поднесе писмено*. Кога се повикува да пристапи лич-
но, обвинетиот во поканата ќе се предупреди дека 
во случај на нејавување на поканата може да се на-
реди да биде доведен. Ако за утврдување на фактич-
ката состојба присуството на обвинетиот не е неоп-
ходно, во поканата обвинетиот ќе се предупреди де-
ка во случај на неговото не јавување, решението за 
прекршок ќе се донесе и без негово испитување. 

(3) Одредбите од став 1 и 2 од овој член 'соглас-
но ќе се применуваат и на повикувањето на застап-
никот на обвинетото правно лице. 

(4) Ако на судот за прекршоци не му е познато 
кој е определен за застапник на обвинетото правно 
лице ќе побара од правното лице да определи и да 
упати свој застапник. 

Член 141 
(1) Како сведоци се повикуваат лица за кои е 

веројатно дека можат да дадат известување за пре-
кршокот и обвинетиот, како и за 'други важни окол-
ности. 

(2) Оштетениот може да се сослуша како 'сведок. 
(3) Во поканата за свело ши и вештаци ќе се наз-

начи дека повиканиот е должен да се јави и де^а во 
случај на неоправдано најавување на поканата ќе се 
нареди негово доведување, а може да'се казни и па-
рично. Ако се повикува оштетениот како ^сведок тоа 
мора да се назначи во поканата. 

(4) Ако повикувањето е извршено по устен пат, 
тоа ќе се забележи во списите. 

Д о в е д у в а њ е 

Член 142 
(1) АКО уредно повиканото лице не се јави на 

поканата и не го оправда својот изостанок, а него-
вото присуство е неопходно заради утврдување на 
фактичката состојба, ќе се нареди да биде доведен. 

(2) Доведување на обвинетиот може да се нареди 
само ако во поканата било назначено дека тој мора 
лично да дојде. 

(3) Доведување на обвинетиот може да се нареди 
и без претходна покана ако е затезен во вршење 

прекршок, а не може да го докаже својот идентитет 
или нема живеалиште или со одење во странство 
може да ја избегне одговорноста за прекршокот, или 
за да се спречи натамошно вршење на прекршоци. 

(4) Доведување на оштетениот може да се нареди 
само ако е тој повикан и како сведок. 

(5) Наредба за доведување се издава писмено, а 
извршувањето му се доверува на органот за внатреш-
ни работи. Во наредбата мора да биде назначено 
името и презимето и адресата на лицето кое треба 
да се доведе, причината за доведувањето, а по по-
треба и други податоци нужни за утврдување на 
идентитетот. Наредбата мора да биде заверена со 
службен печат и со потпис од судијата за прекршоци 
кој го наредил доведувањето. 

(6) Овластените службени лица на органите за 
внатрешни работи можат и без наредба од судот 
за прекршоци да доведат лице кое е затечено во 
вршење на прекршок ако не може да се утврди 
неговиот идентитет, или ако тоа нема постојано мес-
то на престојување или ако со одење 'во Странство 
може да ја избегне одговорноста за прекршок, како 
и во случај кога доведувањето е потребно за да се 
спречи продолжувањето на прекршокот. Доведува-
њето на обвинетиот во такви случаи мора да се из-
врши без одлагање. 

(7) Против воени лица и припадници на милици-
јата нема да се издава наредба за доведување, туку 
ќе се побара од нивната команда, односно установа 
да ги спроведе. 

(8) Трошоците за доведувањето ги поднесува до-
веденото лице. 

Задржување на лица 

Член 143 
(1) Во прекршочната постапка обвинетиот може 

да биде задржан до донесувањето на решението за 
прекршок во следните случаи: 

1. Ако не може да се утврди неговиот идентитет 
или ако нема живеалиште, а постои основано сом-
невање дека сторил прекршок и дека ќе избега,-

2. АКО е затечен во извршување на прекршок за 
кој може да се изрече казна затвор, а задржувањето 
е потребно за да се спречи натамошно вршење на 
прекршокот; 

3. Ако со одење (во странство може да ја избег-
не одговорноста за прекршокот за кој е предвидена 
казна затвор. 

(2) За задржувањето на обвинетиот, судијата за 
прекршоци донесува наредба во која го назначува 
денот и часот кога започнало задржувањето, како и 
законскиот основ за задржувањето. Обвинетиот со 
свој потпис потврдува дека му е соопштена наред-
бата. 

(3) Запржувањето може да трае најдолго 24 ча-
са од часот кога е задржан обвинетиот. Во тој рок 
обвинетиот мора да биде испитан и мора да се до-
несе решение за прекршокот или обвинетиот ќе се 
пушти на слобода. 

(4) Судијата за прекршоци може да нареди да 
се запржи лицето кое му е доведено, ако е затечено 
во вршење прекршок во пијана состојба и ако постои 
опасност и натаму да врши прекршоци. Задржува-
њето трас додека лицето не се отрезни, но најдолго 
12 часа. 

(5) Задржување на лице во пијана состојба во 
случаите од став 4 на овој член може да нареди и 
овластеното службено лице на органот за внатрешни 
работи. 

(в) Задржување на воено лице може да ВРШИ 
само воен орган, доколку со закон не е определено 
поинаку. 

Г а р а н ц и ј а 

Член 144 
(1) Кога прекршочната постапка е поведена про-

тив обвинетиот кој не живее постојано во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а сака 
пред завршувањето на постапката да ја напушти, на 
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негова молба судот за прекршоци може да дозволи 
да положи гаранција како обезбедување за исполну-
вање на обврските што можат да бидат определени 
во решението за прекршокот. 

(2) Судот за прекршоци може да бара обвинети-
от, покрај полагањето на гаранција, да определи 
полномошник што од негово име ќе ги прима пис-
мената и ќе го застапува во постапката, ако се во 
прашање негови имотни права. 

(3) Гаранцијата секогаш гласи на паричен износ 
што се определува со оглед на тежината на прекр-
шокот, висината на пропишаната казна и големина-
та на штетата нанесена на оштетеното лице. Гаран-
цијата (се шетан во полагање на готови пари, хартии 
од вредност или скапоцености. 

Член 145 
Ако обвинетиот избега, со решение ќе се опре-

дели вредноста дадена како гаранција да се внесе 
на посебна сметка на Републиката. 

Член 146 
(1) Ако се донесе правосилно решение за запи-

рање на прекршочната постапка, положената гаран-
ција се враќа. 

(2) Ако казнетиот по правосилноста на решението 
за прекршокот не ја плати изречената парична каз-
на или не почне да го издржува затворот со кој е 
заменета паричната казна или не го плати износот 
на утврдениот надоместок на штета или утврдената 
имотна корист, од положената гаранција ќе се нап-
латат тие износи и трошоците на прекршочната пос-
тапка, а остатокот ќе се внесе на посебна сметка 
на Републиката. 

Глава дваесет и прва 

ИСПИТУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ 

, Член 147 
(1) Обвинетиот се испитува по правило усно. 
(2) Ако судот за прекршоци најде дека не е по-

требно усно испитување со оглед на значењето на 
прекршокот и податоците со кои располага, ќе го 
повика обвинетиот својата одбрана да ја даде пис-
мено. Во таков случај обвинетиот може својата од-
брана да ја даде писмено или да бајра усно 'испи-
тување. 

Член 148 
(1) Кога обвинетиот првпат се испитува од него 

ќе се-земат личните податоци: име и презиме, прскао 
ако го има, име и презиме на родителите, ден. месец 
и година и м&сто на раѓањето, место на живеење, на-
родност/ државјанство, занимање, брачна состојба и 
број на деца, школска подготовка,. имотна состојба, 
лали има чин на помлад осћипар. офицер тги воен служ-
беник, дали е регрут и каде се води евиденција, да-
ли е осудуван одаошо казнуван и за кое дело однос-
но преширок, Д А ™ постига него се ВОЈНИ контима 
или прекршочна постапка и за кое дело односно 
прекршок, а ако е малолетен, кој му е законски 
застапник. 

(2) По земањето на податоците од став 1 на овој 
член на обвинетиот ќе му се ооошпти зошто се об-
винува и ќе се повика да ја изнесе својата одбрана. 

(3) Ако обвинетиот воопшто не сака да одговара 
или не сака да одговара на поставените прашања, ќе4 

се поучи, ако* е потребно дека со тоа може да го 
отежни собирањето на доказите за својата одбрана. 

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

(5) Кога обвинетиот ќе го заврши својот исказ, 
ќе му се постават прашања, доколку е потребно, да 
се пополнат празнините Или да се отстранат против-
речностите или не јавностите во неговото излагање. 

(6) Испитувањето треба да се врши така што во 
полна мера да се почитува личноста на обвинетиот. 

(7) (Спрема обвинетиот не смеат да се употребат 
сила, закана, измама и други слични средства за да 
се дојде до негова изјава или признание. 

Член 149 
На обвинетиот му се поставуваат прашања јас-

но, разбирливо и определено така што да може на-
полно да ги разбере. Во испитувањето не смее да се 
поаѓа од претпоставка дека обвинетиот признал не-
што што не признал, ниту смее да му се поставу-
ваат прашања во кои е веќе содржано како треба 
»а нив да се одговори. 

Член 150 
(1) Обвинетиот може да биде соочен со сведок 

или 100 оо уче сник, ако нивните искази не се сложу-
ваат во поглед на важните факти. 

(2) Соочените ќе се испитаат одделно за секоја 
околност за која нивните искази меѓусебно не се 
сложуваат, а нивниот одговор ќе се внесе во за-
писник. 

Член 151 
Ако обвинетиот е глув, прашањата ќе му се пос-

тавуваат писмено, а ако е нем, ќе се повика писмено 
да одговара. Ако испитувањето не може да се изврши 
на овој начин, ќе се повика како толкувач лице што 
може да се разбере со обвинетиот. 

Сослушување на застапникот на правното лице 

Член 152 
(1) Кога прекршочната постапка се води против 

правно лице, ое сослушува застапникот на обвине-
тото правно лице. 

(2) Кога претставникот на обвинетото правно ли-
це се сослушува првпат, претходно ќе се утврди 
неговиот идентитет и дали е овластен да го заста-
пува обвинетото правно лице, а потоа ќе се земаат' 
следните податоци за правното лице-, економската 
состојба, дали е казнувано за стопански престап или 
прекршок и бројот на сметката кај Службата на оп-
штественото книговодство. 

(3) Одредбите за испитување на обвинетиот со-
гласно ќе се применуваат при сослушување на за-
стапникот на правното лице. 

Глава дваесет и втора 

СОСЛУШУВАЊЕ НА СВЕДОЦИ 

Член 153 
Секое лице кое е (повикано како сведок е (должно 

да се јави на поаѓањата, а ако со овој закон не е опреде-
лено поинаку е должно и да сведочи. Лицата кои 
поради изнемоштеност, болест или неспособност не 
можат да се јават на поканата, ќе се сослушаат во 
својот стан. 

Член 154 
Не може да се сослуша како сведок: 
1. Лице што оо својот исказ би ја повредило 

должноста на чување службена или воена тајна, до-
дека надлежниот орган не го ослободи од таа долж-
ност,-

2. Бранител на обвинетиот за она што му го до-
верил обвинетиот како на својот бранител, освен 
ако самиот обвинет го бара тоа. 

Член 155 
(1) Ослободени се од должност да сведочат: 
1. Брачниот [другар на обвинетиот; 
2. Роднините на обвинетиот по крв во права ли-

нија, роднините во странична линија до трет степен 
заклучно и роднините по брачен другар до втор сте-
пен заклучно; 

.3. Верскиот (исповедник за она што му го исоо-
ведал обвинетиот. 

(2) Судот за прекршоци е должен лицата од став 
1 на овој член да ги предупреди дека не се долж-
ни да сведочат. Предупредувањето и одговорот ќе се 
внесат во записник. 
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(3) Лице кое има основ да одбие да сведочи 
спрема еден од обвинетите, ослободено е од долж-
носта да сведочи и (спрема другите обвинети, ако 
неговиот исказ според природата на работите не 
може (да се ограничи само на другите обвинети. 

Член 156 
Ако, како сведок е сослушано лице кое не може 

да се -сослуша како сведок (член 154) или лице кое 
не мора да сведочи (член 155), а за тоа не е пред-
упредено или изречно не се откажало од тоа право 
или ако предупредувањето и откажувањето не е за-
бележано во записник, врз таквиот исказ на сведо-
кот не може да се заснова решението за прекршок. 

Член 157 
Сведокот не е должен да одговара на одделни 

прашања ако е веројатно дека со тоа би се изло-
жил себеси или својата блиска роднина на тешка 
срамота, значителна материјална штета или кривич-
но гонење. 

Член 158 
(1) 'Сведоците се сослушуваат одделно и без при-

суство на други сведоци. Сведокот е должен одго-
ворите да ги дава усно. 

(2) Сведокот претходно ќе биде опоменат дека 
е должен да ја зборува вистината и дека не смее 
ништо да премолчи, а потоа ќе се предупреди дека 
давање на лажен исказ претставува кривично дело. 
Сведокот ќе (се предупреди и дека не е должен да 
сведочи ако постојат околности од член 157 од овој 
закон и ова предупредување ќе се внесе во запис-
ник. 

Член 159 
(1) Од сведокот ќе се земат лични податоци: 

име и презиме, името на таткото, година и место 
на раѓање, место на живеење, занимање и неговиот 
однос со обвинетиот и оштетениот. 

(2) По општите прашања сведокот се пови-
кува да изнесе се (што му е познато за предметот, 
а потоа ќе му се постават прашања заради прове-
рување, дополнување и разјаснување. Не е дозволе-
но да се поставуваат такви прашања во кои е веќе 
содржано како би требало да се одговори. 

(3) Сведокот секогаш ќе се праша од каде му 
е познато она за што сведочи. 

(4) Ако сведокот е глув или нем, неговото сослу-
шување се врши на начинот предвиден во член 151 
од овој закон. 

(5) Сведоците можат да се ^соочат ,ако нивните 
искази не се сложуваат во поглед на важните фак-
ти. Соочените за секоја околност за која меѓусебно 
не се сложуваат ќе се сослушаат одделно и нивниот 
одговор ќе се внесе во записник. Истовремено можат 
да се соочат само двајца сведоци. 

Член 160 
(1) 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 знаците по 
кои се разликуваат, па дури потоа ќе му се пока-
жат заради препознавање и тоа заедно оо други лица 
што ве ги познава, односно ако е тоа можно заедно 
со предмети од ист вид. 

Член 161 
(1) Ако сведокот кој е уредно повикан не дојде, 

а изостанокот не го оправда, или без одобрение или 
од оправдана причина се оддалечи од местото каде 
треба да биде сослушан, може да се казни парично 
до 600 динари. 

(2) Ако сведокот дојде и откако е предупреден 
за последиците без законска причина одбива да све-
дочи, може да се казни парично до 600 динари, а ако 
и потоа одбие да сведочи може да се казни парично 
до 1.200 динари 

(3) Решението за казната се внесува во записник. 
(4) Жалбата против решението за паричната каз-

на не го задржува извршувањето. 
(5) Ако сведокот се согласи да сведочи непосред-

но по изрекувањето на паричната казна, донесеното 
решение ќе се стави вон сила. 

Глава дваесет и трета 

УВИД И ВЕШТАЧЕЊЕ 

У в и д 

Член 162 
(1) Увид се презема кога за утврдување или раз-

јаснување на некој важен факт во прекршочната по-
стапка е потребно лично и непосредно забележу-
вање. 

(2) Судот за прекршоци што ја води прекршоч-
ната постапка ќе определи кои лица ќе се повикаат 
да присуствуваат на увидот. 

В е ш т а ч е њ е 

Член 163 
(1) Вештачење се определува кога за утврдување 

или оцена на некој важен факт треба да се прибави 
наод и мислење од лице кое располага со погребно 
стручно знаење. 

(2) Вештачењето може да се довери на соодвет-
на стручна организација, државен орган или струч-
њак. 

(3) Вештачењето го определува оо писмена наред-
ба судот за прекршоци што ја води прекршочната 
постапка. Во наредбата ќе се наведе во поглед на 
кои факти ќе се врши вештачење и кому му се до-
верува. 

Член 164 
(1) Лицето кое се повикува како вештак должно 

е да се јави на поканата и да даде овој наод и ми-
слење. 

(2) Ако вештакот кој уредно е повикан не дојде, 
а изостанокот не го оправда или ако без оправдана 
причина одбие да вештачи, може да му се наложи 
да ја надомести причинетата штета, а може и да се 
казни парично до 1.000 динари. 

(3) Одредбите од член 161 став 3, 4 и 5 согласно 
се применуваат и на вештакот. 

Член 165 
(1) За вештак не може да се земе лице кое не 

може да биде сослушано како сведок или лице кое 
е ослободено од сведочење, како и лице спрема кое 
прекршокот е сторен, а ако такво лице е земено за 
вештак, врз неговиот наод и мислење не може да 
се заснова решението за прекршок. 

(2) За вештак не може да се земе лице кое било 
сослушано како сведок. 

Член 166 
(1) Обвинетиот, подносителот на барањето и ош-

тетениот можат да бараат изземање на вештакот. 
(2) За барањето од претходниот став решава су-

дијата за прекршоци кој ја води прекршочната пос-
тапка. 

(3) Жалбата на решението со кое се одбива бара-
њето за изземање на вештакот го одлага извршу-
вањето на вештачењето, доколку не постои опасност 
од одлагање. 

Член 167 
(1) Пред (почетокот на вештачењето ќе се повика 

вештакот внимателно да го разгледа предметот на 
вештачењето, точно да наведе се што ќе забележи 
и најде и своето мислење да ЈО изнесе непристрасно и во 
согласност со правилата на науката или вештината. 
Тој посебно ќе се предупреди дека давањето на ла-
жен исказ претставува кривично дело. 

(2) Со вештачењето раководи (судијата за прекршо-
ци кој ја води прекршочната постапка. 

Член 168 
(1) На вештакот може да му се даваат разјасну-

вања, а може да му дозволи и да ги разгледува спи-
сите. На барање на вештакот можат да се изведуваат 
нови докази заради утврдување на околности што 
се од важност за вештачењето. 
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(2) Вештакот ги прегледува предметите на веш-
тачењето во присуство на судијата за прекршоци 
кој ја води прекршочната постапка и записничарот, 
освен ако за вештачењето се потребни подолги ис-
питувања или ако испитувањата се вршат во орга-
низација, односно во државен орган или ако тоа го 
бараат обзирите на моралот. 

Член 169 
(1) Наодот и мислењето на вештакот, по прави-

ло се внесува веднаш во записникот. По исклучок, 
на вештакот може да му се одобри дополнително 
да поднесе писмено мислење во рок што ќе го оп-
редели судијата за прекршоци кој ја води прекр-
шочната постапка. 

(2) Ако во мислењето на вештаците има против-
речности или недостатоци или се јави основано сом-
невање во точноста на даденото мислење, а тие не-
достатоци или сомневања не можат да се отстранат 
со повторно сослушување на вештаците, ќе се поба-
ра мислење од други вештаци. 

Член 170 
АКО се појави сомневање дека обвинетиот боле-

дува од душевна болест што ја исклучува неговата 
пресметливост, ќе се определи психијатриско вешта-
чење. 

Глава дваесет и четврта 

ПРЕТРЕСУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИ И ЛИЦА 

Член 171 
(1) Претресувањето на стан и на други простории, 

како и претресувањето на лица, може да се преземе 
само кај потешки прекршоци ако има доволно ос-
нови дека во просториите или кај одделни лица ќе 
се најдат предмети или траги што би можеле да би-
дат од суштествена важност за прекршочната пос-
тапка или дека со претресувањето на станот или 
другите простории ќе се фати обвинетиот. 

(2) Претресувањето во воени установи и во вое-
ни единици, во станови и во други простории на 
воени лица, како и претресувањето на воени лица 
може да го врши само овластениот воен орган. 

(3) Претресувањето на простории што им припа-
ѓаат на лица што уживаат имунитет според меѓуна-
родното право, не е дозволено. 

Член 172 
(1) Претресувањето го определува со писмена на-

редба судот за прекршоци. Во наредбата се опре-
делува лицето кое ќе го изврши претресувањето. По 
потреба, извршувањето на наредбата за претресува-
ње ќе му се довери на органот за внатрешни работи. 

(2) Пред почетокот на претресувањето, наредбата 
за претресување му се предава на лицето на кое се 
однесува. Ова лице ќе се повика доброволно да го 
предаде она што со претресувањето се бара. 

(3) Кон претресување може да се пристапи и 
без претходно предавање на наредба, како и без прет-
ходна покана за предавање на лица или предмети 
ако се претпоставува вооружен отпор, или ако е 
потребно претресувањето да се изврши веднаш и 
ненадејно или ако претресувањето треба да се извр-
ши во јавни простории. 

(4) Претресувањето се врши дење, а ноќе само 
кога треба да се продолжи претресувањето започ-
нато дење. 

Член 173 
(1) Корисникот на станот или на други просто-

рии ќе се повика да присуствува на претресување-
то, а ако тој е отсутен, ќе се повика некој од воз-
расните членови на домаќинството или оосед. 

(2) Заклучените простории, покуќнината или дру-
ги предмети, ќе се отворат со сила само ако нив-
ниот држател не е присутен, или не сака добровол-
но да ги отвори. При отворањето ќе се одбегнува 
непотребното оштетување. 

(3) При претресувањето на стан или липе при-
суствуваат двајца полнолетни граѓани како сведоци. 

Претресувањето на женско лице го врши само жен-
ско лице, а за сведоци ќе се земаат само женски 
лица. 

(4) Кога се врши претресување во простории на 
државни органи, организации на здружениот труд 
или други самоуправни организации и заедници, ќе 
се повика нивниот претставник или друго овластено 
лице да присуствува на претресувањето. 

Член 174 
Ако при претресувањето се најдат предмети кои 

се употребени за извршување на прекршокот или се 
прибавени со прекршокот или настанале оо извр-
шувањето на прекршокот, или предмети кои можат 
да послужат како доказ во прекршочната постапка, 
тие предмети привремено ќе се одземат. 

'Член 175 
(1) За секое претресување се составува записник 

во кој се наведува наредбата за претресување, како 
и предметите што се одземени при претресувањето. 
Записникот го потпишуваат сите лица кои задолжи-
телно присуствуваат на претресувањето. 

(2) На лицето кај кое е извршено претресување 
му се издава препис од записникот за претресува-
њето. 

Глава дваесет и петта 
ИЗВЕДЕНИ ДОКАЗИ ОД ДРУГИ ОРГАНИ 

Член 176 
(1) Записници за сослушување на сведок, за из-

вршен претрес на стан или лице, за извршен увид, 
за наод и мислење на вештак и други записници 
што се водени во кривична постапка или во постапка 
за стопански престап, можат да се земат како доказ-
но средство во прекршочната постапка ако се во 
врска оо прекршокот. 

(2) Записникот од испитувањето на обвинетиот 
составен во кривична постапка и во постапка за сто-
пански престап ќе му се предочи на обвинетиот по 
неговото испитување ако има противречност во ис-
казот. 

Глава дваесет и шеста 
ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ 

Член 177 
(1) Предметите што можат да бидат одземени 

според член 47 од овој закон, можат привремено да 
се одземаат и пред донесувањето на решението за 
прекршокот. 

(2) Привременото одземање на предмети го опре-
делува со писмена наредба судот за прекршоци што 
ја води прекршочната постапка. Преписот од таа, на-
редба мора да му се предаде на лицето од кое се 
одземаат предметите. 

(3) На лицето од кое привремено се одземаат 
предмети му се издава потврда со точно назначување 
и опис на одземените предмети. 

(4) Ако предметот е лесно расиплив или ако не-
говото чување бара несразмерни трошоци, судот за 
прекршоци надлежен за водење на прекршочната 
постапка ќе определи таквиот предмет да се продаде. 

Член 178 
Со посебен пропис можат да се овластат инспек-

торите како и работниците на милицијата, кога во 
вршење на службената должност ќе дознаат за пре-
кршокот, да можат привремено да ги одземаат пред-
метите од член 47 од овој закон. Тие органи се 
должни привремено одземените предмети веднаш да 
му ги предадат на судот за прекршоци, односно да 
го известат за извршеното привремено одземање на 
предметите и да се погрижат за нивното чување до 
донесувањето на наредба од страна на судот за пре-
кршоци. 

Член 179 
Судот за прекршоци што ја води прекршочната 

постапка може по повод приговор од заинтересира-
ното лице или по службена должност привремено од-
земените предмети да му ги врати на сопственикот. 
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Глава дваесет и седма 

1. УСТЕН ПРЕТРЕС 

Член 180 
(1) Устен претрес може да се определи ако судот 

за прекршоци оцени дека тоа е потребно заради 
подобро разјаснување на работите. 

(2) На усниот претрес се повикува обвинетиот и 
неговиот бранител, подносителот на барањето, све-
доците и вештаците. Ако обвинетиот односно подно-
сителот на барањето е правно лице, на усниот прет-
рес се повикува застапникот на правното лице. 

(3) За денот, часот и местото на усниот претрес 
се известува и оштетениот, ако со тоа не би се одло-
жувала постапката. 

Член 181 
(1) Судот за прекршоци може да одлучи усниот 

претрес да се одржи во отсуство на обвинетиот кој 
е уредно повикан, ако е порано сослушан а судот 
најде дека неговото присуство не е нужно за пра-
вилно утврдување на фактичката состојба. Под исти-
те услови, усниот претрес може да се одржи и во 
отсуство на уредно повиканиот застапник на обвине-
тото правно ли це. 

(2) Усниот претрес ќе се одржи и ако не дојде 
уредно повиканиот бранител на обвинетиот. 

Член 182 
(1) Усниот претрес е јавен. 
(2) Судијата за прекршоци може, по службена 

должност или по предлог од странките, но секогаш 
по нивното сослушување, со решение да ја исклучи 
јавноста од целиот устен претрес или од еден негов 
дел, ако е тоа потребно заради чување на тајната, 
заштита на моралот, заштита на интересите на мало-
летниците или заради заштита на други посебни ин-
тереси на општествената заедница. 

(3) Ако постапката се води "само против малолет-
ник, усниот претрес ќе се одржи без присуство на 
јавноста. 

(4) Решението за (исклучување на јавноста може 
да се побива само во жалбата на решението за пре-
кршок. 

Член 183 
(1) Исклучувањето на јавноста не се однесува на 

странките, на оштетениот, на нивните застапници и 
на бранителот. 

(2) Судијата за прекршоци ќе ги предупреди ли-
цата што присуствуваат на претресот на кој е исклу-
чена јавноста дека се должни да го чуваат како тајна 
се она за што узнале на претресот и ќе им укаже 
дека оддавањето на тајната претставува кривично 
дело. 

Член 184 
(1) Усниот претрес започнува со објавување на 

главната содржина на барањето. Потоа' се приста-
пува кон испитување на обвинетиот. Ако се обвинети 
правно лице и одговорно лице во правното лице 
прво се сослушува застапникот на правното лице, а 
по него одговорното лице. По испитувањето на обви-
нетиот, се спроведува доказна постапка со сослушу-
вање на сведоци, вештаци и изведување на други 
докази. 

(2) Подносителот на барањето, обвинетиот и не-
говиот бранител и застапникот "на правното лице, ка-
ко и оштетениот, имаат право во текот на претресот 
да предлагаат. докази и да ставаат други предлози, 
а по одобрение на судијата за прекршоци што ја во-
ди прекршочната постапка можат да им поставуваат 
прашања на лицата кои се сослушуваат. 

(3) На усниот претрес последен збор секогаш му 
припаѓа на обвинетиот, односно на застапникот на 
обвинетото правно лице. 

(4) Ако судијата за прекршоци што ја води пре-
кршочната постапка најде дека усниот претрес не 
треба да се одложува заради дополнување на пос-
тапката или разјаснување на одделни прашања, ќе 
го заклучи усниот претрес и ќе донесе решение за 
прекршок, а јавно ќе ја објави изреката на реше-
нието со кусо образложение на причините. 

(5) За работата на усниот претрес се води запис-
ник во кој се внесува во битни црти целиот тек на 
претресот. Записникот го потпишува судијата и за-
писничарот. 

2. ПОПРЕЧУВАЊЕ НА РАБОТАТА ВО 
ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 183 
(1) Лицето кос пред судот за прекршоци и покрај 

опомената непристојно се однесува или на друг на-
чин ја попречува работата на судот, ќе се казни со 
парична казна до 1.000 динари, а обвинетиот може 
да биде отстранет. Одлуката за казнување се внесува 
во записникот. 

(2) Жалбата против решението од став 1 на ОБОЈ 
член не го задржува извршувањето на решението. 

3. ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ КОГА ОБВИНЕТИОТ 
СТОРИЛ ПРЕКРШОК ИЛИ КРИВИЧНО ДЕЛО 

Член 186 
(1) Ако за време на изведувањето на дејствата 

во прекршочната постапка обвинетиот сторил прекр-
шок, судијата за прекршоци што ја води прекршоч-
ната постапка, по правило, по барање на присутниот 
подносител на барањето, ќе ја прошири постапката 
и за тој прекршок. 

(2) Доколку подносителот на барањето не е при-
сутен или не е овластен за поднесување на барање 
за поведување на прекршочната постапка и во поглед 
на прекршокот од став 1 на овој член или обвине-
тиот сторил кривично дело, судијата за прекршоци 
за тоа ќе состави записник и со него ќе го запознае 
надлежниот подносител на барањето односно јавниот 
обвинител. На ист начин ќе се постапи ако и некој 
друг во текот на изведувањето на дејствата во пре-
кршочната постапка стори прекршок или кривично 
дело. 

Глава дваесет и осма 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОК 

Донесување на решение за прекршок 

Член 187 
(1) Прекршочната постапка завршува со доне-

сување на решение за прекршок. 
(2) Решението за прекршокот се однесува само 

на лицето за кое се бара поведување на прекршоч-
ната постапка и само за прекршокот што е предмет 
на барањето. 

(3) Судот за прекршоци не е врзан за предлозите 
и оцената во однос на правната квалификација на 
прекршокот. 

(4) Решението за прекршок се зашова врз изве-
дените докази и фактите утврдени во 'прекршочната 
постапка. 

Член 188 
(1) Со решението за прекршок се запира прекр-

шочната постапка или обвинетиот се огласува за ви-
новен и му се изрекува прекршочна санкција. 

(2) Ако прекршочната постапка се води за повеќе 
прекршоци, во решението ќе се наведе за кои прекр-
шоци постапката се запира, а за кои обвинетиот се 
огласува за виновен и која прекршочна санкција му 
се изрекува. 

Член 189 
(1) Решение со кое прекршочната постапка се за-

пира ќе се донесе: 
1. АКО дејството не е прекршок,-
2. Ако постојат околности што ја исклучуваат 

одговорноста за прекршок; , 
3. Ако постапката е водена без барање на овлас-

тениот орган, односно оштетениот (член 133); 
4. Ако постапката е водена од стварно ненадле-

жен суд за прекршоци; 
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5. Ако обвинетиот за ист прекршок правосилно 
е казнет во прекршочната постапка, или прекршочна-
та постапка правосилно била запрена, но не поради 
ненадлежност,-

6. Ако обвинетиот во кривичната постапка, од-
носно во постапката за стопански престап правосил-
но е огласен за (виновен за дело што ги опфаќа и 
обележјата на прекршокот; 

7. Ако обвинетиот ужива дипломатски имунитет; 
8. Ако настапила застареност за водење на пре-

кршочната постапка; 
9. Ако нема докази дека обвинетиот го сторил 

прекршокот; 
10. Ако во текот на постапката обвинетиот умрел, 

односно обвинетото правно лице престанало да пос-
тои ; 

11. Ако подносителот на барањето се откажал од 
барањето пред правосилноста на решението за пре-
кршок. 

(2) Прекршочната постапка ќе се запре и во дру-
ги со закон определени случаи. 

Член 190 
Решени ето за прекршок со кое обвинетиот се 

огласува за виновен за прекршок се донесува кога 
УО прекршочната постапка врз основа на поднесено 
барање ќе се утврди постоењето на прекршокот и 
зиновноста на обвинетиот за тој прекршок. 

Решение за прекршок во скратена постапка 

Член 191 
(1) Решението за прекршок може да се донесе и 

без повикување и испитување на обвинетиот (скра-
тена постапка) ако судот за прекршоци најде дека 
врз основа на пријава на инспекциски орган, на при-
падник на милицијата или друго службено лице, што 
е составена врз основа на службени или други пода-
тоци или непосредно забележување, несомнено се 
утврдува дека обвинетиот го извршил прекршокот 
за кој е пропишана паричната казна до определен 
износ. 

(2) Решение за прекршок во скратена постапка 
може да се донесе само за прекршоци за кои за фи-
зичко лице и одговорно лице е пропишана парична 
казна до 3.000 динари, а за поединец во вршење на 
самостојна дејност или професија и за правно лице 
до 10.000 динари. 

(3) Во скратена постапка не може да се решава 
за надоместок на штета ниту може да се изречат 
заштитни мерки, освен заштитната мерка одземање 
на предмети чија вредност не го преминува износот 
од 30.000 динари и не може да се одземе имотна 
корист чија вредност преминува износ од 30.000 ди-
нари. 

(4) Против решението од став 1 и 3 на овој член 
Обвинетиот и подносителот на барањето можат да 
изјават приговор во рок од осум дена од денот на 
приемот на решението. Ненавремениот или недозво-
лен приговор ќе го отфрли 'судот за прекршоци што 
го донел решението за прекршок. Против решението 
за отфрлање на приговорот може да се изјави жал-
ба до второстепениот суд за прекршоци. 

(5) Ако обвинетиот и подносителот на барањето 
во определен рок поднесат приговор, судот за ^ пре-
кршоци што го донел решението за прекршок ќе го 
стави вон сила тоа решение и ќе ја продолжи ре-
довната (постапка. 

(6) Решението за прекршок донесено во редовна 
прекршочна постапка за обвинетиот не може да биде 
понеповолно од решението што по повод неговиот 
приговор е ставено вон сила. 

(7) Решението за прекршок на малолетник не мо-
же да се донесе во скратена постапка. 

Објавување и изработка на решението за прекршок 

Член 192 , 
(1) Решението за прекршок се објавува усно ако 

обвинетиот е присутен. 
(2) Решението за прекршок писмено ќе се изра-

боти во рок од осум дена од денот на завршувањето 
на сите дејства во прекршочната постапка. 

Член 193 
Писмено изработеното решение за прекршок 

содржи: увод, изрека, образложение, упатство за 
правно средство, како и број, датум и потпис на су-
дијата за прекршоци и 'службен печат на судот за 
прекршоци. 

Член 194 
УБОДОТ на решението содржи назив на судот за 

прекршоци, име и презиме на судијата за прекршо-
ци, КОЈ го донел решението за прекршок, односно на 
претседателот и членовите на советот и на записни-
чарот, име и презиме и место на живеење на обви-
нетиот односно назив и седиште на обвинетото прав-
но лице, назив односно име и презиме на подносите-
лот на барањето, име и презиме на застапникот на 
правното лице, име и презиме на бранителот, пре-
кршок кој е предмет на прекршочната постапка, за-
конскиот основ по кој е донесено решението и да-
тум на донесувањето на решението. 

Член 195 
(1) Изреката на решението за прекршок содржи 

лични податоци за обвинетиот (член 146) односно 
назив и седиште на обвинетото правно лице, како и 
одлука 1со која обвинетиот се огласува за виновен 
за прекршокот или со која постапката се запира. 

(2) Ако обвинетиот се огласува4 за виновен, изре-
ката на решението ги содржи и податоците наведени 
во член 196 од овој закон. 

(3) Изреката на решението за прекршокот со кое 
постапката се запира, содржи најпотребни податоци 
за обвинетиот одношо назив и седиште на обвине-
тото правно лице, одлука со која прекршочната пос-
тапка се' запира со повикување на соодветните про-
писи, одлука за трошоците на прекршочната постап-
ка и упатство за остварување на имотно-правното 
барање. 

Член 196 
(1) Изреката на решението за црекршок со која 

обвинетиот се огласува за виновен содржи: 
1. Прекршокот за кој обвинетиот се огласува за 

виновен, со наведување на фактите и околностите 
што го прават обележјето на прекршокот од кои за-
виси примената на одредена одредба на законот или 
друг пропис; 

2. Одредбите, на законот или друг пропис со кои 
прекршокот е пропишан; 

3. Одлука за казната што се изрекува,-
4. Одлука за заштитната мерка што се изрекува ; 
5. Одлука за одземање на имотната корист,-
6. Одлука за засметување на задржувањето или 

притворот во изречената казна; 
7. Одлука за трошоците на прекршочната пос-

тапка ; 
8. Одлука за имотно-правното барање. 
(2) Ако против обвинетиот е изречена парична 

казна, во изреката на решението за прекршокот ќе 
се определи во кој рок обвинетиот треба казната да 
ја плати и ќе се наведе дека ако паричната казна 
не ја плати ш определениот рок, таа ќе се наплати 
по присилен пат, односто ќе се замени со затвор во 
определено траење. 

(3) АКО е изречена заштитна мерка одземање на 
предмети, во изреката на решението ќе се определи 
како ќе се постапи со одземените предмети. Кога со 
оваа мерка не се опфатени привремено одземените 
предмети, во изреката ќе се определи тие да му се 
вратат на сопственикот. 1 

Член 197 
(1) Во образложението на решението за прекр-

шок накусо ќе се изнесе -содржината на барањето 
за поведување на прекршочната постапка, битните 
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причини за утврдената фактична состојба оо кусо 
наведување на доказите врз основа на кои одделни 
факти се сметаат како докажани и прописите врз кои 
се заснова изреката на решението. 

(2) Во образложението на решението за 'прекр-
шок со кое прекршочната постапка се запира накусо 
ќе се наведат причините поради кои постапката е 
запрена и прописот врз основа на кој тоа е сторено. 

(3) Во образложението на решението со кое об-
винетиот се огласува за виновен ќе се изнесат при-
чините за секоја одлука од изреката на решението, 
а посебно ќе се образложи од кои причини е изре-
чена казната затвор, кога за .прекршокот е пропи-
шана парична казна и казна затвор. 

Член 198 
Упатството за правно средство оодржи поука за 

тоа кој има право на приговор односно жалба про-
тив решението за прекршок, во кој рок приговор 
односно жалба може да се изјави, на кој суд за пре-
кршоци се предава и кој суд за прекршоци одлучува 
по правното средство. 

Исправање ка грешките во решението за прекршок 

Член 199 
(1) Грешките во пишувањето на имињата или во 

броевите, како и другите очигледан грешки во пи-
шувањето и сметањето во решението за прекршок, 
се исправаат по службена должност или на предлог 
на обвинетиот, подносителот на барањето или оште-
тениот. 

(2) Исправките ќе се извршат со посебно реше-
ние и ќе се внесат во оригиналот, 

(3) АКО се работи за грешки во однос на точка 
1, 2 и 3 од став 1 на член 196 од овој закон, ис-
правените преписи на решението ќе се достават на 
лицата кои имаат право на приговор односно жалба 
против решението. Во овој случај, рокот за приго-
вор односно жалба тече од денот на доставувањето 
на исправениот препис на решението. 

Доставување на решението 

Член 200 
(1) Кога на обвинетиот решението за прекршок со 

кое е огласен за виновен му се соопшти усно, пре-
пис од решението ќе му се достави само ако тоа го 
побара. Ако обвинетиот побара да му се достави 
препис од решението, судијата за прекршоци е дол-
жен да му го достави во рок од осум дена, а ако се 
определува извршување на решението за прекршок 
пред неговата правосилност, препис 'од решението на 
обвинетиот ќе му се достави најдоцна во рок од 24 
часа. 

(2) Изјавата на обвинетиот во смисла на став 1 
од овој член се внесува во записник со негов потпис. 

, Член 201 
(1) Заверен препис од решението за прекршок се 

доставува на подносителот на барањето, на обвине-
тиот и неговиот бранител, доколку не се откажале од 
правото на жалба односно изјавиле решението да не 
им се достави. 

(2) На останатите лица кои имаат право на жал-
ба против решението за прекршок, заверен препис 
од решението за прекршок ќе им се достави само на 
нивно барање. 

* Глава дваесет и деветта 

РЕДОВНИ ПРАВНИ СРЕДСТВА 

Жалба против решението за прекршок 

Член 202 
(1) Против решението за прекршок донесено во 

редовна првостепена прекршочна постапка може да 
се изјави жалба до второстепениот суд за прекршоци. 

(2) Жалбата се поднесува во рок од осум дена од 
денот на усно соопштеното решение односно од де-
нот на приемот на решението, а се предава на судот 
за прекршоци што го донел решението. 

(3) Навремено изјавената жалба од овластеното 
лице односно орган го одлага извршувањето на реше-
нието за прекршок, доколку со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 203 
(1) Жалба можат да изјават обвинетиот и подно-

сителот на барањето. 
(2) Во корист на обвинетиот жалба можат да из-

јават и неговиот бранител, брачен другар, сродник 
по крв во права линија и законски застапник. 

(3) Во корист на обвинетото правно лице, жалба 
може да изјави неговиот застапник. 

(4) Бранителот може да изјави жалба и без по-
себно овластување од обвинетиот, но не и против 
негова волја. 

(5) Оштетениот кој не поднел барање за поведу-
вање на прекршочна постапка може да изјави жал-
ба само во однос на одлуката за трошоците на пре-
кршочната постапка. 

(6) Ако е изречена заштитна мерка одземање на 
предмети, чиј сопственик не е обвинетиот, сопстве-
никот на предметите може да изјави жалба само во 
однос на одлуката за таа мерка. 

(7) Право на жалба имаат лицата казнети според 
член 161, 164 и 185 од овој закон. 

Член 204 
(1) Обвинетиот и подносителот на барањето мо-

жат да се откажат од правото на жалба по соопшту-
вањето на решението за прекршок, а од изјавената 
жалба можат да се откажат до донесувањето на 
второстепеното решение за прекршок. 

(2) Откажувањето од жалба не може да се отпо-
вика. 

(3) Откажувањето на малолетник од жалба нема 
правно дејство. 

Член 205 
Ако обвинетиот ја плати изречената парична каз-

на пред да стане правосилно решението за прекр-
шок, освен кога жалбата не го одлага извршувањето 
на решението, ќе се смета дека со тоа се откажал 
од правото на жалба, за што обвинетиот мора да се 
предупреди. 

Член 206 
(1) Жалбата се поднесува писмено или усно на 

записник кај судот за прекршоци што го донел ре-
шението за прекршок. 

(2) Жалбата треба да содржи име и презиме на 
подносителот, број и датум на решението за прекр-
шок, назив на судот за прекршоци што го донел 
решението за прекршок и потпис на подносителот. 

(3) Жалбата не мора посебно да се образложи, 
туку е доволно да се наведе зошто жалителот е не-
задоволен со решението за прекршок. 

(4) Во жалбата можат да се изнесуваат нови фак-
ти и нови докази. Повикувајќи се на новите факти 
жалителот е должен да ги наведе доказите со ком 
тие факти би се утврдиле. 

Основи поради кои може да се побива решението 
за прекршок 

Член 207 
Решението за прекршок може да ое побива: 
1. Поради суштествена повреда на одредбите на 

прекршочната постапка; 
2. Поради повреда на материјалниот пропис,-
3. Поради погрешно или нецелосно утврдена 

фактична состојба; 
4. Поради одлука за казната, прекршочната опо-

мена или укорот, за заштитните мерки, за одземање 
на им-отната корист, за трошоците на прекршочната 
постапка и за имотно -пр авногго барање. 

Член 208 
Суштествена повреда на одредбите на прекршоч-

ната постапка постои: 
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1. Ако во постапката учествувал судија за прекр-
шоци КОЈ морал да се изземе или со правосилна 
одлука бил изземен; 

2. Ако барањето за поведување на прекршочната 
постапка не е поднесено од овластено лице односно 
орган; 

3. Ако решението за прекршок го донел судот 
за прекршоци кој заради стварна ненадлежност не 
можел да решава по предметот или ако судот за пре-
кршоци неправилно ја запрел прекршочната постап-
ка поради стварна ненадлежност; 

4. Ако судот за прекршоци со своето решение не 
одлучил целосно по барањето за поведување на пре-
кршочната постапка или го пречекорил барањето; 

5. Ако со решението е повредена одредбата од 
член 222 од овој закон,-

6. Ако изреката на решението за прекршок е не-
разбирлива, противречна на самата себеси или на 
причините на решението. 

Член 209 
Повреда на материјалниот пропис постои ако ма-

теријалниот пропис е повреден по прашањето.-
1. Дали дејството за кое е поднесено барање про-

тив обвинетиот е прекршок; 
2. Дали има околности што ја исклучуваат пре-

кршочната одговорност; 
3. Дали има околности што го исклучуваат пре-

кршочното гонење, а особено дали настапила заста-
реност на прекршочното гонење или работата е веќе 
правосилно решена,-

4. Дали во поглед на прекршокот кој е предмет 
на барањето е применет пропис што не може да се 
примени; 

5. Дали со одлуката за казната прекршочната 
опомена или укорот, односно за заштитната мерка 
или за одземање на имотната корист е пречекорено 
овластувањето што го има судот за прекршоци спо-
ред прописот. 

Член 210 
(1) Погрешно или нецелосно утврдена фактична 

состојба постои кога судот за прекршиоци некој ре-
шавачки факт погрешно го утврдил или не го утвр-
дил. 

(2) Нецелосно утврдена фактичка состојба постои 
и кога на тоа укажуваат новите факти или новите 
докази. 

Член 211 
(1) Решението за прекршок може да се побива 

поради одлуката за казна кога со оваа одлука не е 
пречекорено законското овластување, но првостепе-
ниот суд за прекршоци не ја одмерил правилно каз-
ната со оглед на околностите што влијаат казната 
да биде поголема или помала. Одлуката за казната 
може да се побива и поради тоа што првостепениот 
суд за прекршоци ги применил или не ги применил 
одредбите за ублажување на казната или што судот 
не изрекол прекршочна опомена односно укор, иако 
за тоа постоеле законски услови. 

(2) Одлуката за заштитна мерка или за одзема-
ње на имотна корист може да се побива ако не пос-
тои повреда на материјално-правиите одредби од овој 
закон или пропис што го предвидува прекршокот, 
но првостепениот суд за прекршоци неправилно ја 
донел оваа одлука или не ја изрекол заштитната 
мерка односно одземање на имотна корист, иако за 
тоа постоеле законски услови. 

(3) Одлуката за трошоците на прекршочната пос-
тапка и за имотно^правното барање може да се по-
бива кога првостепениот суд за прекршоци за овие 
прашања донел одлука спротивно на одредбите на 
овој закон. 

Постапка по жалба на првостепениот суд 
за прекршоци 

Член 212 
(1) Нсовремената или недозволената жалба ќе 

ја отфрли судот за прекршоци што го донел прво-
степеното решение. 

(2) Против решението »од став 1 на овој член мо-
же да се изјави жалба во рок од три дена. 

(3) Ако првостепениот суд за прекршоци не ја 
»отфрлил жалбата, должен е жалбата со сите списи 
без одлагање да ја достави на второстепениот суд. 

Член 213 
(1) Ако првостепениот суд за прекршоци што го 

донел решението за прекршок по повод жалбата на 
тоа решение најде дека спроведената доказна постап-
ка била нецелосна, а тоа можело да влијае врз пра-
вилното одлучување, ќе ја дополни постапката пред 
да ја достави жалбата до второстепениот суд за пре-
кршоци. 

(2) Ако во случај од став 1 на овој член, првосте-
пениот суд за прекршоци утврди дека жалбата што е 
изјавена во корист на обвинетиот е основана, пора-
нешното решение за прекршок ќе го стави вон сила 
и ќе донесе ново решение за прекршок, со тоа што 
новото решение не може да биде понеповолно за 
обвинетиот. 

(3) Првостепениот суд за прекршоци ќе го стави 
вон сила поранешното решение за прекршок и со 
решение ќе ја запре прекршочната постапка ако по 
повод жалбата на обвинетиот утврди дека постои 
причина од член 189 од овој закон. 

Одлука на второстепениот суд за прекршоци 
по жалба 

Член 214 
(1) Второстепениот суд за прекршоци ќе ја отфр-

ли ненавремената или недозволената жалба, ако пр-
востепениот суд за прекршоци пропуштил тоа да го 
стори. 

(2) Решавајќи по жалбата второстепениот суд за 
прекршоци може решението за прекршок да го пот-
врди, преиначи или укине. 

(3) Второстепениот суд за прекршоци го испиту-
ва решението за прекршок во оној дел во кој се 
побива со жалбата, но секогаш по службена долж-
ност ќе испита: 

1. Дали постои суштествена повреда на одредби-
те на прекршочната постапка (член 208); 

2. Дали на штета на обвинетиот е повреден ма-
теријалниот пропис (член 209). 

Член 215 
(1) Второстепениот суд за прекршоци со решение 

ќе ја отфрли жалбата како ненавремена ако утвр-
ди дека е поднесена по истекот на законскиот рок. 

(2) Второстепениот суд за прекршоци со реше-
ние ќе ја отфрли жалбата како недозволена ако ут-
врди дека жалбата ја изјавило лице што не е овлас-
тено за поднесување на жалба или лице што се од-
рекле или се откажало од жалбата или ако жалбата 
не е дозволена според законот. 

Член 216 
Второстепениот суд за прекршоци со решение ќе 

ја одбие жалбата како неоснована и ќе го потврди 
решението за прекршок на првостепениот суд за пре-
кршоци, кога ќе утврди дека не постојат причини 
поради кои решението се побива, ниту други при-
чини поради кои решението може да се укине или 
преиначи и дека решението е правилно и врз закон 
засновано. 

Член 217 
(1) Второстепениот суд за прекршоци уважувај-

ќи ја жалбата или по службена должност го преи-
начи првостепеното решение за прекршок роо утвр-
ди дека решавачките факти во првостепената прекр-
шочна постапка правилно се утврдени, но дека оо 
оглед на утврдена фактична состојба, а врз основа 
на правилна примена на прописите, треба да се до-
несе поинакво решение или ако најде дека постојат 
такви повреди на законот што можат да се отстранат 
и без укинување на првостепеното решение, или де-
ка при одмерувањето на казната односно приманата 
на друга прекршочна санкција или одземање на 
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имотната корист не се земени предвид околностите 
што се од ^влијание за одмерување на казната, однос-
но за законот изрекување на друга прекршочна санк-
ција или одземање на имотната корист или кога 
околностите што се земени предвид не се правилно 
оценети. 

(2) Второстепениот суд за прекршоци ќе го преи-
начи првостепеното решение за прекршок и кога ќе 
утврди дека првостепениот суд за прекршоци погреш-
но ги оценил исправите и доказите што сам не ги 
извел, а решението за прекршок е засновано врз тие 
докази. 

Член 218 
(1) Второстепениот суд за прекршоци уважувај-

ќи ја жалбата или по службена должност ќе го уки-
не првостепеното решение за прекршок и ќе го вра-
ти предметот на повторно одлучување ако утврди 
дека постои суштествена повреда на одредбите на 
прекршочната постапка или ако најде дека поради 
погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба 
треба да се дополни или спроведе нова прекршочна 
постапка. 

(2) Второстепениот суд за прекршоци може и 
само делумно да го укине првостепеното решение за 
прекршок ако одделните делови од решението мо-
жат да се издвојат без штета за правилното одлучу-
вање. 

(3) Кога второстепениот суд за прекршоци ќе го 
укине првостепеното решение за прекршок затоа 
што првостепениот суд за прекршоци не бил стварно 
надлежен за решавање, предметот ќе му го отстапи 
на стварно надлежниот орган. 

Член 219 
АКО второстепениот суд за прекршоци по повод 

жалбата утврди дека причините поради кои го донел 
решението за прекршок во корист на обвинетиот се 
од корист и за некој од ^обвинетите кој не изјавил 
жалба или не ја изјавил во тој правец, ќе постапи 
по службена должност како да постои таква жалба. 

Член 220 
Ако е изјавена жалба само во корист на обви-

нетиот, решението за прекршок не може да биде из-
менето на негова штета. 

Член 221 
(1) Во образложението на решението за прекр-

шок, второстепениот суд за прекршоци ќе ги оцени 
наводите во жалбата и ќе укаже на повредите на 
прописот што ш земал предвид по службена долж-
ност. 

(2) Кога првостепеното решение за прекршок се 
укинува поради суштествена повреда на одредбите 
на прекршочната постапка, во образложението на ре-
шението ќе се наведе кои одредби се повредени и во 
што се состои повредата. 

(3) Кога првостепеното решение за прекршок се 
укинува поради погрешно или нецелосно утврдена 
фактичка состојба, ќе се наведе во што се состојат 
недостатоците во утврдувањето на фактичката сос-
тојба, односно зошто новите докази и новите факти 
се важни и од влијание за донесување на правилна 
одлука. 

Член 222 
Второстепениот суд за прекршоци ќе му ги. вра-

ти сите списи од предметот на првостепениот суд за 
прекршоци со доволен број заверени преписи од 
своето решение за прекршок заради доставување на 
обвинетиот, подносителот на барањето и другите за-
интересирани лица. 

Член 223 
(1) Првостепениот суд за прекршоци е должен 

да ги изведе сите потребни дејства и да ги распра-
ви сите спорни прашања на кои укажал второстепе-
ниот суд за прекршоци во ^своето решение за пре-
кршок. 

(2) При донесувањето на новото решение за пре-
кршок првостепениот суд за прекршоци е врзан со 
забраната пропишана во член 220 од овој закон. 

Жалба против другите решенија 

Член 224 
(1) Против другите решенија донесени во прекр-

шочната постапка, овластените лица можат да изја-
ват жалба доколку со овој закон изречно не е опре-
делено дека жалбата не е дозволена. 

(2) Жалбата се поднесува во рок од осум дена, 
доколку со овој закон не е определено поинаку. 

(3) Во поглед на постапката по жалба од став 1 
на овој член согласно се применуваат одредбите од 
член 212 заклучно со член 222 од овој закон. 

Глава триесетта 

ВОНРЕДНИ ПРАВНИ СРЕДСТВА 

1. Повторување на прекршочната постапка 

Член 225 
Прекршочната постапка завршена со правосилно 

решение за прекршок може да се повтори во корист 
на об вин синот 

1. Ако се докаже дека решението за прекршок 
е засновано врз лажна исправа или врз лажен исказ 
на сведокот, вештакот, толкувачот или преведувачот; 

2. Ако се докаже дека до решението за прекр-
шок дошло поради кривично дело на судијата за 
прекршоци или друго службено лице кое ч учествува-
ло во прекршочната постапка; 

3. Ако се утврди дека казнетиот за истото деј-
ство правосилно веќе е казнет во прекршочната пос-
тапка или за истото дејство пред донесување на ре-
шение за прекршок правосилно е огласен за виновен 
во кривична постапка или во постапка за стопански \ 
престап; 

4. Ако се изнесат нови факти или се поднесат 
нови докази кои самите за себе или во врска со по-
ранешните докази би довеле до запирање на прекр-
шочната постапка или до примена на пропис кој за 
казнетиот е поблаг доколку биле познати во пора-
нешната прекршочна постапка 

Член 226 
(1) Барање за повторување на прекршочната пос-

тапка може да поднесе казнетиот односно неговиот 
бранител, а по смртта на казнетиотчшцата наведени 
во став 2 од член 203 од овој закон. 

(2) Барањето за повторување на прекршочната 
постапка во случаите од став 1 точка 1 до 3 на 
член 225 од овој закон може да се поднесе во рок 
од шест месеци од денот на правосилноста на одлу-
ката донесена во кривична или прекршочна постапка 
или во постапка за стопански престап. 

(3) Барањето за повторување на прекршочната 
постапка во случајот од точка 4 став 1 на член 225 
од овој закон може да ое поднесе во рок од три 
месеци од денот на дознавањето за нови факти или 
нови докази, а најдоцна во рок од една година од 
денот на правосилноста на решението за прекршок. 

Член 227 
(1) Во барањето за повторување на прекршочна-

та постапка ќе се наведе по кој законски основ се 
бара повторување и со кои докази се поткрепуваат 
фактите врз кои барањето се заснова. 

(2) Фактите од точка 1 до 3 на член 225 од овој 
закон се докажуваат со правосилна судска одлука, 
односно со правосилно решение за прекршок. Ако 
постапката против лицата од точка 1 до 3 на член 
225 од овој закон не може да се спроведе поради 
тоа што тие умреле или што постојат околности што 
го исклучуваат гонењето, фактите можат да се утвр-
дат и со други докази. 

Член 228 
По барањето за повторување на прекршочната 

постапка одлучува судот за прекршоци што го до-
нел првостепеното решение за прекршок. 
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Член 229 
(1) Барањето за повторување на прекршочната 

постанка оо решение ќе ло отфрли првостепениот 
суд за прекршоци ако барањето не ги содржи по-
датоците од став 1 на член 227 од овој закон. 

|(2) Барањето за повторување на прекршочната 
постапка ќе се отфрли и ако првостепениот суд за 
прекршоци врз основа на барањето и списите на 
предметот од поранешната постапка, утврди дека ба-
рањето го поднело неовластено лице или дека бара-
њето е ненавремено или дека фактите и доказите 
врз кои се заснова барањето очигледно не се подоб-
ни врз основа на нив да се дозволи повторување. 

Член 230 
(1) Ако првостепениот суд за прекршоци не го 

отфрли барањето за повторување на прекршочната 
постапка, ќе се достави примерок од барањето до 
спротивната странка која има право во рок од осум 
дена да одговори на барањето. Кога ќе стигне одго-
ворот на барањето или кога ќе измине рокот за да-
вање одговор, првостепениот суд за прекршоци ќе 
определи да се испитаат фактите и да се прибават 
доказите на кои се повикува во барањето и во одго-
ворот на барањето. 

(2) По спроведените испитувања, со решение вед-
наш ќе се одлучи за барањето за повторување на 
прекршочната постапка. 

Член 231 
(1) Барањето за повторување на прекршочната 

постапка не го одлага извршувањето на решението 
за прекршок, но ако првостепениот суд за прекршо-
ци оцени дека барањето може да биде уважено може 
да одлучи извршувањето да се одложи додека не се 
одлучи по барањето за повторување на постапката. 

(2) Решението со кое се дозволува повторување 
на прекршочната постапка го одлага извршувањето 
на решението за прекршок против кое е дозволено 
повторување. 

Член 232 
(1) За новата прекршочна постапка што се води 

врз основа на решението со кое е дозволено повто-
рување на прекршочната постапка важат истите од-
редби како и за првата постапка. 

(2) Првостепениот суд за прекршоци во новата 
прекршочна постапка е врзан 100 забраната од член 
220 од овој закон. 

2. Барање за преиспитување на решение за прекршок 

Член 233 
(1) Барање за преиспитување на решение за пре-

кршок е дозволено против второ1степено решение за 
прекршок што го донел Републичкиот суд за прекр-
шоци. 

(2) Барање за преиспитување на решение за пре-
кршок може да поднесе казнетиот, законскиот зас-
тапник на казнетиот односно неговиот бранител и 
јавниот обвинител на Македонија. 

(3) За барањето за преиспитување на решение за 
прекршок решава Врховниот суд на Македонија. 

(4) Барањето за преиспитување на решение за 
прекршок не го одлага извршувањето на решението, 
но на барање на казнетиот. Врховниот суд на Маке-
донија може да нареди надлежниот орган да го од-
ложи односно да го прекине извршувањето на реше-
нието додека не се одлучи за барањето, ако посто-
јат основи од кои може да се заклучи дека тоа ба-
рање е основано. 

Член 234 
Барањето за преиспитување на решение за пре-

кршок може да се изјави против решение на Репуб-
личкиот суд за прекршоци донесено во втор степен 
со кое е потврдено или преиначено првостепеното 
решение за прекршок, кога е изречена казна затвор, 
парична казна над 10.000 динари а на правно лице 
над 30.000 динари, заштитна мерка, во однос на заш-

титната мерка одземање на предмети ако вредноста 
надминува 100.000 динари, како и одземање на имот-
на корист над 100.000 динари, во следниве случаи: 

1. Ако оо решение за прекршок е повреден мате-
ри ј ален про пие; 

2. Ако во прекршочната постапка е сторена пов-
реда на4 одредбите на постапката што влијаела или 
можела да влијае врз законитото и правилното доне-
сување на решение за прекршок (суштествена повре-
да на постапката); 

3. Ако фактичката состојба е нецелосно утврде-
на или ако од утврдените факти е изведен неправи-
лен заклучок во однос на фактичката состојба. 

Член 235 
Ако е изречена заштитна мерка одземање на 

предмет чиј сопственик не е казнетиот, сопственикот 
на предметот може да поднесе (барање за преиспиту-
вање на решение за прекршок само во однос на од-
луката за изрекувањето на таа мерка. 

Член 236 
(1) Барањето за преиспитување на решение за 

прекршок се поднесува во рок од 15 дена од прие-
мот на (второстепеното решение. 

(2) Барањето за преиспитување на второстепено-
то решение за прекршок му се предава писмено на 
судот за прекршоци што го донел решението за пре-
кршок во прв степен, кој без одлагање заедно со 
сите списи ќе го достави до Врховниот суд на Ма-
кедонија преку (второстепениот суд за прекршоци. 

Член 237 
'(1) По барањето за преиспитување на решение 

за прекршок Врховниот (суд на Македонија решава 
на не јавна седница (во совет ш ставен од тројца »судии 

(2) На седницата на советот Врховниот суд на 
Македонија го повикува јавниот обвинител на Маке-
донија ако барањето за поведување на прекршочната 
постапка го поднел јавен обвинител или друг држа-
вен орган, како и во случај кога јавниот обвинител 
на Македонија го поднел барањето за преиспитува-
ње на второстепеното решение за прекршок. 

(3) Седницата на советот може да се одржи и 
без уредно повиканиот јавен обвинител на Маке-
донија. 

Член 238 
Ако барањето за преиспитување на решение за 

прекршок е недозволено, претседателот на советот 
на Врховниот суд на Македонија ќе го отфрли со 
решение. 

Член 239 
(1) Врховниот суд на Македонија ќе го укине 

второстепеното решение за прекршок ако утврди 
дека барањето за преиспитување на решение за пре-
кршок е основано. 

(2) Ако Врховниот суд на Македонија утврди де-
ка е повреден материјален пропис, а утврдената 
фактичка состојба дава сигурен основ за донесување 
на поинакво решение, може да донесе одлука со 
која ќе го преиначи .второстепеното решение. 

(3) АКО Врховниот суд на Македонија најде дека 
причините поради кои донел одлука во корист на 
казнетиот постојат и за некој од казнетите соизвр-
шители или соучесници кој не поднел барање за пре-
испитување на решение за прекршок, ќе постапи по 
службена должност како да ПОСТРОИ такво барање. 

(4) Ако Врховниот суд на Македонија утврди де-
ка е повреден законот на штета на казнетиот, ќе 
ја утврди само повредата на законот не засегајќи во 
второстепеното решение за прекршок. 

I Член 240 
(1) Ако второстепеното решение за прекршок е 

укинато и предметот вратен на повторно одлучува-
ње, второстепениот -суд за прекршоци е должен да 
постапи по укажувањата на Врховниот суд на Ма-
кедонија. 

(2) Второстепениот суд за прекршоци (при доне-
сувањето на ново решение за прекршок е врзан со 
забраната од член 220 на овој закон. 
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Глава триесет и прва 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

1. Прекршочна постапка спрема малолетниците 

Член 241 
- Во прекршочната постапка спрема малолетници- ' 

ге се применуваат одредбите од оваа глава, а дру-
гите одредби од прекршочната постапка предвидени 
со овој закон само ако не се во спротивност оо 
одредбите од оваа глава. 

Член 242 
(1) За водење на прекршочна постапка спрема 

малолетник мето надлежен е судот за прекршоци 
на чие подрачје малолетникот има живеалиште или 
место на престојување. 

(2) Прекршочната постапка спрема малолетникот 
е итна. 

Член 243 
(1) Кога прекршочно одговорен малолетник уче-

ствувал во извршувањето на прекршокот со полно-
летни лица, прекршочната постапка опрема него ќе 
се издвои и ќе се спроведе опрема одредбите од 
оваа плава. 

(2) Од оправдани причини прекршочната постап-
ка спрема малолетникот може да се води заедно со 
прекршочната постапка против полнолетните лица и 
да се спроведе според општите одредби од овој 
закон. ' 

(?) Кога се води единствена прекршочна постап-
ка за малолетник и полнолетни сторители, во однос 
на малолетникот ќе се примени член 246 став 2 и 
член 247 од овој закон. 

Член 244 
(1) Малолетникот се повикува преку родителот 

односно старателот, освен ако тоа не е можно пора-
ди потребата од итно постапување или од други 
важни причини. 

(2) Ако повикувањето на малолетникот не се вр-
ши преку родителот односно стап ате лот судот за 
прекршоци што ја води прекршочната постапка« ќе 
го извести родителот односно старателот за поведу-
вање на постапката. 

Член 245 
(1) Ако спрема постар малолетник е поведена 

прекршочна постапка за прекршок за кој е пропи-
шана казна затвор, пред донесувањето на решението 
за прекршок, ќе се прибави мислење од органот за 
старателство за личноста на малолетникот. 

(2) Органот за старателство во своето мислење ќе 
укаже на сите околности што се од значење за доне-
сување на правилна и законита одлука, а особено на 
поранешното однесување на малолетникот и на не-
говите семејни поп лики. 

(3) Органот за старателство, како и другите ор-
гани и организации од кои ое бараат известувања, 
извештаи или мислења, се должни најитно да пос-
тапат. 

Член 246 
Никој не може да биде ослободен од должноста 

ттр от̂ тпгтл/т отпитттч̂ оптитр о'т вдгдтгрт*,^ чп 
на душевната развиеност на малолетникот и за запоз-
навање на неговата личност и околностите во кои 
живее. 4 

Член ?Л7 
(1) Во прекршочната постапка спрема малолетни-

ците. органот за старателство и родителот односно 
старателот на малолетникот имаат право да се запоз-
наат со текот на постапката и во текот на постапка-
та да даваат предлози и да укажуваат на фактите 
и доказите што се од значење за донесување на пра-
вилна одлука. 

(2) При преземање на дејства спрема малолетник 
во негово присуство, а особено при неговото испи-
тување, лицата кои учествуваат во прекршочната пос-
тапка се должни да постапуваат внимателно, водеј-
ќи сметка за душевната развиеност, чувствителноста 
и личните особини на малолетникот. 

Член 248 
(1) Ако во текот на прекршочната постапка се 

утврди дека малолетникот во време на извршувањето 
на прекршокот не наполнил 14 години (дете), пре-
кршочната постапка ќе се запре со решение. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член судот за 
прекршоци ќе го извести родителот односно стара-
телот на малолетникот, како и органот за старател-
ство за прекршокот што е сторен, а по потреба мо-
же да го извести и училиштето односно организаци-
јата или заедницата во која малолетникот е сместен 
заради преземање воспитни мерки. 

Член 249 
(1) Судот за прекршоци може да одлучи да не 

се поведе прекршочна постапка спрема малолетни-
кот, ако смета дека не е целисходно да се води, оо 
оглед на природата на прекршокот и околностите 
под кои прекршокот е сторен, поранешниот живот 
на малолетникот и неговите лични особини. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член барањето 
за пове,дување на прекршочната постапка ќе се от-
фрли со решение, а во образложението ќе се наведат 
причините поради кои барањето е отфрлено. За сто-
рениот прекршок ќе се извести родителот односно 
старателот и органот за старателство. 

Член 250 
(1) Во прекршочната постапка спрема малолет-

ник не може да се донесе решение за прекршок без 
негово испитување. 

(2) Малолетникот не ги плаќа трошоците на пре-
кршочната постапка ниту може во прекршочната 
постапка да се задолжи да го исполни и мотао-прав-
ното барање, доколку му бил изречен умор. 

Член 251 
Усно соопштената одлука на малолетникот ќе му 

се достави во заверен препис. 

Член 252 
На родителот односно старателот на малолетни-

кот и на органот за старателство им се доставува 
примерок од правосилното решение за прекршок со 
кое на малолетникот му е изречена прекршочна 
санкција, заради преземање воспитни мерки. 

Член 253 , 
(1) Против решението за прекршок донесено во 

прекршочната постапка спрема малолетникот, жалба 
можат да изјават, покрај лицата од чл^н 203 од овој 
закон, старателот, братот, сестрата и хранителот на 
малолетникот. 

(2) Лицата од став 1 на овој член можат да 
изјават жалба во корист на малолетникот и против 
неговата волја. 

2. Наплата на парична казна на самото место 

Член 254 
'(1) Ако за прекршок со посебен пропис е пред-

видена само парична казна во утврден износ, оо тој 
пропис можат да се овластат одредени службени ли-
ца на самото место да ја наплатат казната од ли-
цата што ќе се затечат во извршувањето на прекр-
шокот. За наплатената казна ое издава потврда во 
која ое наведува кој прекршок е (сторен и износот на 
изречената и наплатената казна. 

(2) Не е дозволено наплатување на парична казна 
на самото место за повеќе прекршоци сторени во 
стек. 

(3) За прекршок што го сторил малолетник не 
може да се наплати парична казна на самото место. 

(4) Против наплатата на паричната казна на са-
мото место не е дозволена жалба. 

Член 255 
(1) Ако лицето кое сторило прекршок не ја пла-

• ти паричната/ казна на самото место, службеното ли-
це ќе му врачи покана, паричната казна да ја упла-
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ти во рок од осум дена. Во поканата ќе се наведе 
на кој начин казнетото лице ќе ја уплати паричната 
казна. 

(2) Ако лицето кое го спорило прекршокот одбие 
да ја плати паричната казна на самото место, или 
ако паричната казна не ја уплати во рокот од став 
1 на овој член, овластениот орган ќе поднесе бара-
ње за поведување на прекршочната постапка. 

(3) Во прекршочната постапка поведена по бара-
њето поднесено во смисла на одредбата-од став 2 на 
овој член не може да Се изрече поголема парична 
казна од казната што е изречена на самото место. 

3. Постапка за надоместок на штета и остварување 
на други права на лица неоправдано казнети 

и неосновано задржани 

Член 256 
(1) (Право на надоместок на штета поради неоп-

равдано казнување има лицето опрема кое била пра-
восилно изречена прекршочна санкција, а подоцна 
по повод вонредно правно средство прекршочната 
постанка правосилно е запрена, освен: 

1. Ако во повторената постапка е донесено ре-
шение со кое постапката е запрена поради застаре-
ност на шиењето, до кое дошло поради недостапност 
на казнетиот повторената постапка да се доврши; 

2. Ако казнетиот со своето лажно признание или 
на друг начин намерно предизвикал свое казнување, 
оавен ако на тоа бил присилен 

(2) Во случај на казнување за прекршоци во' 
стек, правото на надоместок на штета може да се 
однесува и на одделни прекршоци во поглед на кои 
се исполнети услови за признавање надоместок. 

Член 257 
(1) Правото на надоместок на штета застарува 

за една година од денот на правосилноста на реше-
нието за прекршок со кое прекршочната постапка е 
запрена, а ако по повод жалбата решавал второсте-
пениот суд — од денот на приемот на второстепена-
та одлука. 

(2) Пред поднесувањето на тужба за надоместок -
на штета, лицето ќе побара од Републичкиот секре-
таријат за правосудство да се постигне спогодба за 
постоење на штета и за видот и висината на надо-
местокот. 

Член 258 
(1) Ако барањето не се усвои или по него Ре-

публичкиот 4 секретаријат за правосудство не донесе, 
одлука во рок од два месеци од денот на поднесува-
њето, лицето може да поднесе тужба за надоместок 
на штета до надлежниот општински суд. Ако е пос-
тигната само делумна спогодба, може да се поднесе 
тужба за другиот дел од барањето. 

(2) Тужба за надоместок на штета се поднесува 
против Социјалистичка Република Македонија до оп-
штинскиот суд на чие подрачје се наоѓа судот за 
прекршоци што го донел решението за прекршок во 
прв степен. 

Член 259 
Наследниците го наследуваат само правото на 

лицето на надоместок на имотна штета. Ако лицето 
веќе ставило барање,, наследниците можат да ја про-
должат постапката само во тие граници. 

Член 260 
(1) Право на надоместок на -штета има и лице: 
1. Опрема кое е определено извршување на пре-

кршочна санкција пред правосилноста на решение-
то за прекршок, ако по повод жалбата прекршочна-
та постапка е запрена,-

2. Кое ја издржало казната затвор, ако по повод 
на жалбата или вонредното правно средство, изрече-
ната казна затвор е преиначена во пократко траење 
или му е изречена друга прекршочна санкција или 
постапката е запрена; 

3. Кое било задржано во прекршочната постапка 
ако постапката правосилно е запрена; 

4. Кое поради грешка или незаконита работа на 
судија за прекршоци е задржано подолго од закон-
ски дозволеното. 

(2) Надоместок на штета не му припаѓа на лице 
кое со свои недозволени постапки предизвикало за-
држување. / 

Член 261 
(1) Ако случајот на кој се однесува неоправдано-

то казнување или неоснованото задржување на некое 
лице е прикажан во средствата за јавно информира-
ње и со тоа бил повреден угледот на тоа лице, су-
дот за прекршоци, на негово барање, ќе објави во 
средствата за јавно информирање соопштение за од-
луката од која произлегува неоправданоста на пора-
нешното казнување односно не основаноста на здру-
жувањето. Ако случајот не е прикажан во средствата 
за јавно информирање, на барање од тоа лице, соод-
ветно соопштение ќе се достави до органот, органи-
зацијата или заедницата во која лицето' работи, а 
ако за негова рехабилитација е тоа потребно и до 
соодветна општествена или друга организација. По 
смртта на осуденото лице правото на поднесување на 
ова барање му припаѓа на неговиот брачен другар, 
на децата, родителите, браќата и сестрите. 

(2) Барањето од став 1 на овој член се поднесува 
во рок од три месеци (член 257 став 1) до судот за 
прекршоци што го донел решението за прекршок во 
прв степен. 

4. Постапка за одземање имотна корист 

Член 262 
(1) Ако по поведувањето на прекршочната пос-

тапка обвинетото правно лице престанало да постои, 
прекршочната^ постапка по барање од подносителот 
на барањето ќе се спроведе против она правно лице 
врз кое преминале обврските од правното лице што 
престанало да постои и тоа 'само во однос на одзема-
њето на имотната корист што е постигната со извр-
шувањето на прекршокот. 

(2) Одземање на имотна корист може да се изре-
че само во висината на имотот што е преземен од 
обвинетото правно лице што престанало да постои. 

(3) За водење на прекршочната постапка во смис-
ла на став 1 и 2 од овој член е надлежен органот 
што ја повел прекршочната постапка против прав-
ното лице што престанало да постои. 

5. Должност за известување за одлуката за казнување 

Член 263 
(1) За правосилна одлука со која на правно ли-

це му е изречена парична казна за прекршок, инди-
видуалниот работоводен орган односно претседате-
лот на колегијалниот работоводен орган, или нему 
соодветно одговорно лице на казнетото правно лице, 
е должен да го извести на погоден начин работнич-
киот совет или друг орган на управување на тоа 
правно лице, во рок од 01сум дена од денот кога 
е доставена одлуката до правното лице. 

(2) Ако работничкиот совет односно другиот ор-
ган на управување не биде известен 'во рокот од 
став 1 на овој член, ќе 'се казни за прекршок ОДГО-
ВОРНОТО лице во правното лице со парична казна до 
5.000 динари. 

Дел трети 

Глава триесет и .втора 
ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРШОК 

Член 264 
(1) Решение донесено во прекршочната постапка 

станува правосилно кога веќе не може да се поби-
ва со жалба или кога жалба не е дозволена. 

(2) Правосилно решение се извршува кога е извр-
шено негово доставување и кога за извршување не 
постојат законски пречки. Ако не е изјавена жалба 
или обвинетиот се откажал од жалбата, одлуката е 
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извршна со истекот на рокот за жалба, односно од 1 
денот на одрекувањето или откажувањето од изја-
вената жалба. 

(3) Решението за прекршок со кое правосилно е 
изречена парична казна, или е одлучено за надомес-
ток на трошоците на прекршочната постапка или 
за надоместок на штета, или е одлучете за одзема-
ње на имотна корист, се извршува кога ќе истече 
рокот предвиден во решението за плаќање на каз-
ната, на трошоците на постапката, на надоместокот 
на штета односно на имотна корист. 

(4) Ако казнетиот вложил жалба против реше-
нието за прекршок, рокот од став 3 на овој член 
тече од денот кога му е врачено решението за пре-
кршок на второстепениот суд за прекршоци. 

Член 265 
Одредбите за извршување на овој закон ќе се 

применуваат и на правосилни и извршни одлуки дос-
тавени за извршување од другите републики и со-
јузни органи. 

Член 266 
(1) 'Судот за прекршоци со решението за прекр-

шок може да определи решението да се изврши и 
пред неговата правосилност во следните случаи: 

1. Ако обвинетиот не може да го докаже својот 
идентитет или нема живеалиште, или ако со одење 
во странство може да го оневозможи извршувањето 
на изречената казна; 

2. Ако на обвинетиот му е изречена казна зат-
вор за потежок прекршок (против јавниот ред и 
мир, а постои основано сомневање дека ќе го повто-
ри прекршокот или дека ќе го оневозможи извршу-
вањето на казната затвор. 

(2) Ако обвинетиот изјави жалба против реше-
нието за прекршок од точка 2 став 1 на овој член 
првостепениот суд за прекршоци е должен жалбата 
со списите од предметот да ја достави на второсте-
пениот суд за прекршоци во рок од 24 часа, сметај-
ќи од часот на приемот на жалбата. 

Второстепениот суд за прекршоци е должен да 
одлучи по жалбата и своето решение да го достави 
на првостепениот суд за прекршоци во рок од 48 
часа, сметајќи од часот на приемот на списите по 
предметот. 

Член 267 
Решението за прекршок донесено во прекршоч-

ната постапка опрема малолетник не може да се из-
врши пред правосилноста. 

Член 263 
Казната затвор, паричната казна, затворот со 

кој е заменета паричната - казна, заштитните мерки 
и одземањето на имотната корист се извршуваат 
според одредбите на Законот за извршување на санк-
циите за КРИВИЧНИ дела и стопански престапи, до-
колку со овој закон не е определено поинаку. 

Член 269 
(1) Казната затвор изречена со правосилно ре-

шение за прекршок, како и затворот со кој е заме-
нета изречената парична казна за прекршок. 'ја изви-
шува СУДОТ за прекршоци на чие подрачје канетиот 
има живеалиште односно место на престојување. 

(2) Ако во прекршочната постапка е одлучено 
казната затвор да се изврши пред правосилноста на 
решението за прекршок, упатувањето на казнетото 
лице на издржување на казната го ВРШИ судот за 
прекршоци што го донел решението за прекршок во 
прв степен. 

Член 270 
Обвинетиот кој е задржан, на издржување на 

казната затвор го упатува судот за прекршоци на 
чие подрачје се наоѓа затворот во (кој е сместен об-
винетиот. 

Член 271 
г (1) Паричната казна и трошоците на прекршоч-

ната постапка ги извршува судот за прекршоци што 
го донел решението за прекршок во црв степен. 

(2) (Паричната казна и трошоците на прекршоч-
ната постапка се уплатуваат преку пошта или банка 
со посебна уплатница издадена од надлежниот суд 
за прекршоци во рокот определен со решението за 
прекршок. Исполнетата уплатница му се доставува 
на казнетиот со првостепеното, односно второстепе-
ното решение. 

(3) Поштата, односно Службата на општествено-
то книговодство кај која се води сметка на казне-
тиот должна е во рок од три дена да го извести 
надлежниот суд за прекршоци за извршената уплата 
од став 2 на овој член. 

Член 272 
(1) Постапката за присилна наплата на паричната 

казна и на трошоците на прекршочната постапка 
по службена должност ја доведува и води судот за 
прекршоци што го донел решението за прекршок 
во прв степен. 

(2) Присилна наплата на паричната казна и на 
трошоците на прекршочната постапка се врши спо-
ред одредбите за присилна наплата на парична каз-
на изречена во кривичната постапка, односно во 
постапката за стопански престап. 

Член 273 
За присилно извршување на решение за прекр-

шок кое гласи на исполнување на обврска ое при-
менуваат одредбите на Законот за извршната пос-
тапка. 

Дел четврти 

Глава триесет и трета 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 274 
Износот на наплатените парични казни и тро-

шоците на постапката од член 95, НО, 141, 161, 164 
и 185 се приход на општината на чие подрачје има 
седиште судот за прекршоци што ја изрекол каз-
ната. 

Член 275 
Одредбите на овој закон за прекршочната пос-

тапка што ја водат судовите за прекршоци согласно 
ги применуваат другите надлежни државни органи, 
доколку не е пропишана друга прекршочна пос-
тапка. 

Дел петти 

Глава триесет и четврта 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 276 
Законите и другите прописи за прекршоци што 

не се во согласност со овој закон, ќе се усогласат 
во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 277 
(1) Прекршочната постапка поведена пред вле-

гувањето во сила на овој закон ќе се заврши според 
одредбите на Законот за прекршоците („Службен ве-
сник на СРМ" број 29/72, 47/74, 13/78 И 50/82). 

(2) Ако по влегувањето во сила на овој закон се 
укине првостепеното решение за прекршок, натамош-
ната постапка ќе се спроведе според одредбите на 
овој закон. 

(3) Ако првостепеното решение за прекршок ста-
нало правосилно по влегувањето во сила на овој 
закон, ќе се применува овој закон во поглед на 
правото на употреба на вонредни правни средства 
и на постапката по вонредните правни средства. 

Член 278 
Се овластува републичкиот секретар за право-

судство во рок од една година од влегувањето во 
сила на овој закон да донесе прописи за надомес-
ток на торшоците на сведоците, вештаците, толкува-
чите и преведувачите во прекршочната постапка. 
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Член 279 
Со денот на примената на овој закон престанува 

да важи Законот за прекршоците („Службен весник 
на СРМ" број 29/73, 47/74, 13/78 И 50'82). 

Член 280 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

ка објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јули 1985 година. 

571. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот на 

цените и за општествена контрола на цените на 
производите и услугите („Службен весник на СРМ", 
бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ЗА КОМ-

ПИРОТ ОД РОДОТ ВО 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со производство на компир сами или во 
кооперација оо индивидуалните земјоделски произ-
водители и индивидуалните земјоделски производи-
тели кои ќе договорат производство на компир со 
големите потрошувачи (хотели, болници, општестве-
ни ресторани и ел.) или со организациите на здру-
жен труд кои се занимаваат со промет или прера-
ботка на компир (во натамошниот текст: купувач), 
се обезбедува заштитна цена за сите врсти компир, 
квалитет I класа во износ од 16,30 дин/кгр. 

2. Заштитните цени од точка 1 од оваа одлука 
се обезбедуваат под услов: 

— квалитетот на компирот да одговара на ква-
литетот пропишан во Правилникот за квалитетот на 
овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. (29/79). 

— договорот за производство и испорака на ком-
пир, производителот и купувачот да го заклучат до 
30 март во годината за која се врши договорањето 
со тоа цената да не може да биде пониска од цената 
од точка 1 на оваа одлука. 

3. Производителот договорот за производство и 
испорака на компирот да. го достави до Дирекци-
јата за републички стоковни резерви во натамош-
ниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот 
кога е склучен заради евиденција. 

4. Дирекцијата е должна по цени од точка 1 на 
оваа одлука да ги преземе договорените количини 
на компир само: 

а) ако заклучениот договор помеѓу производите-
лот и купувачот е доставен на евиденција во рокот 
од точка 2 од оваа одлука,-

б) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
земе' договорените количини на компир и ако про-
изводителот во рок од 7 лена од денот кога купува-
чот бил должен да ги преземе тие количини компир, 
побара од Дирекцијата таа да ги преземе; 

в) ако договорените количини се поголеми од 
100 тона. 

5. Дирекцијата е должна да ги преземе догово-
рените количини на компир во рок од 45 дена од 
денот кога го примила барањето од производителот 
за преземање. Барањето се поднесува во периодот од 
1 октомври до 30 декември во тековната година. 

Со преземањето на компирот од страна на Ди-
рекцијата по одредбата од став 1 од оваа точка, 
не се зафаќа во другите права и обврски кои за 
производителот и купувачот произлегуваат од дого-
ворот што меѓусебно го заклучиле. 

6. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во 
рок од точка 5 на оваа одлука должна е на произ-
ведувачот да му ги надомести, покрај цената од 
точка 1 на оваа одлука, и сите трошоци на склади-
рање за непреземените количини сметајќи од денот 
на истекот на рокот о<л точка 5 од оваа одлука. 

7. Цените на КОМПИРОТ ОЛ точка 1 на оваа од-
лука се подразбираат франко -вагон или франко ка-

мион на тврд пат по избор на купувачот, а без ам-
балажа. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ^Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1988/1 
27 декември 1984 т д ин а 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

572. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот 

на цените и за општествена контрола на цените на 
производите и услугите („Службен весник на СРМ", 
бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ЦЕНА ЗА 

КРОМИДОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои се 
занимаваат со производство на кромид или во коопе-
рација оо индивидуалните земјоделски производители 
и индивидуалните земјоделски производители кои ќе 
склучат договор за производство на кромид оо го-
лемите потрошувачи (хотели, болници, општествени 
ресторани и ел.) или организациите на здружен труд 
кои се занимаваат со промет или преработка на кро-
мид (во натамошниот текст: купувачи), се обезбедува 
заштитна цена на кромидот од 19,80 дин/кгр. 

2. Заштитната цена од точка 1 од оваа одлука 
се обезбедува под услов: 

— квалитетот на кромидот да одговара на ква-
литетот пропишан во Правилникот за квалитетот на 
овошјето, зеленчукот и печурките („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/79) и да е произведен од атестирано 
сортно семе,-

— договорот за производство и испорака на кро-
мид производителот и купувачот да го заклучат до 
30 април за годината за која се врши договарањето, 
со тоа што цената не може да биде пониска од 
цената од точката 1 од оваа одлука. 

3. Производителот договорот за производство и 
испорака на кром и дот да го достави до Дирекцијата 
за републички стоковни резерви (во натамошниот 
текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога 
е склучен зар а ш евиденција. 

4. Дирекцијата е должна по цени од точка 1 од 
оваа одлука да ги преземе договорените количини 
на КРОМИД само: 

а) ако заклучениот договор помеѓу производи-
телот и купувачот е доставен на евиденција во рокот 
од точка 2 од оваа одлука,-

б) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
земе договорените количини на КРОМИД И ако про-
изводителот во рок од 7 дена ол денот кога купува-
чот бил должен да ги пиевме тие количини на КРО-
митот, достави бирање до Директната да ги преземе • 

в) ако договорените количини не се поголеми оп 
200 тона. 

5. Дирекцијата е должна да ги преземе лого чо 
петтите количини на КРОМИД ВО рок од 15 пена ол 
денот кога го примила барањето на ПРОИЗВОД ИТРИОТ 
за преземање. Барањето се поднесува во пе пио лот ол 
1 октомври до 15 декември во тековната го лин а 

Со преземањето на кромидот од страна на Ди 
ревијата, по одредбите* на став 1 од оваа точка, 
не се зафаќа во останатите права и обврски кои за 
производителот и купувачот произлегуваат еп цого 
Борот кој 'меѓусебно го заклучиле. 

6. Ако Дирекцијата не го преземе кромидот во 
рок од точка 5 на оваа одлука, е должна на произ 
носителот да му ги надомести покрај цената од точ 
ка 1 на оваа одлука и сите трошоци за складирање 
на непреземените количини сметајќи од денот на 
истекот на рокот од точка 5 на оваа одлука. 
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7. Цената на кромидот од точка 1 на оваа одлу-
ка се подразбира: франко-вагон или од магацин на то-
варната станица на производителот, или франко-ма-
гацин или во камион на тврд пат по избор на купу-
вачот, а без амбалажа. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на СР Македонија"* 

Бр. 23-1988/2 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

573. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот на 

цените и за општествена контрола на цените на про-
изводите и услугите („Службен весник на СРМ", бр 
33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА 

ОВЕСОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат овес сами или во кооперација со индиви-
дуалните земјоделски производители (во натамошни-
от текст: производители) или на организациите на 
здружен труд кои се занимаваат со промет или пре 
работа на овес (во натамошниот текст: купувач), 
им се обезбедува заштитна цена од 28,00 дин/кгр. 

2. Заштитните цени од точка 1 од оваа одлука 
се обезбедуваат под услов да-. 

— договорот за производство и испорака на ове-
оот, производителот и купувачот да го заклучат до 
30 март за годината за која се врши договарањето, „ 
со тоа што цената не може да биде пониска од це-
ната од т01чка 1 од оваа одлука, 

3. Производителот договорот за производство и 
испорака на овес да го достави до Дирекцијата за 
републички стоковни резерви (во натамошниот текст: 
Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склу-
чен заради евиденција. 

4. Дирекцијата е должна да ги откупи договоре-
ниве количества по цена од точка 1 само: 

а) ако склучениот договор помеѓу производите-
лот и купувачот и е доставен на евиденција во рок 
од точка 2 од оваа одлука; 

>б) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
зел договорените количини на овес и ако произво-
дителот во рок од седум дена од денот кога купува-
чот бил должен да ги преземе тие количини на овес 
достави барање Дирекцијата да ги преземе; 

в) ако договорените количини се поголеми од 50 
тона. 

5. Дирекцијата е должна да ги преземе догово-
рените количини на овес во рок од 45 дена од денот 
кога го примила барањето од производителот за пре-
земање. Барањето се поднесува во периодот од 1 ок-
томври до 15 декември во тековната година. 

Со преземањето на рве сот од страна на Дирек-
цијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се 
зафаќа во другите права и обврски кои за произво-
дителот и купувачот произлегуваат од договорот кој 
меѓу себе го заклучиле. 

6. Ако Дирекцијата не го преземе овеоот во рок 
предвиден со точка 5 од оваа одлука, должна е на 
производителот покрај цената од точка 1 од оваа 
одлука да му ги надокнади и сите трошоци на скла-
дирање за непреземените количини сметајќи од де-
нот на истекот на рокот од точка 5 од оваа одлука. 

7. Цената на ове сот од точка 1 од оваа одлука 
се подразбира: франко-вагон или од магацинот на 
товарната станица на производителот, или франко-
магацин на производителот, или франко-камион на 
тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа. 

8. Дирекцијата може да овласти поодделни ор-
ганизации на здружен труд за нејзина с;.:лка да го 
откупуваат овесот во смисла на одредбите на оваа 
одлука. 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1988/3 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

574. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот 

на цените и за општествена контрола на цените на 
производите и услугите („Службен весник на СР Ма-
кедонија", бр. 33/30), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА 

ЈАЧМЕНОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат јачмен сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители и индиви-
дуалните земјоделски производители (во натамошни-
от текст: производители) или на организациите на 
здружен труд кои се занимаваат со промет или пре-
работка на јачмен (во натамошниот текст: купувач), 
им се обезбедува заштитна цена од 27,00 дин/кгр. 

2. Заштитните цени од точка 1 од оваа одлука 
се обезбедуваат под услов: 

— договорот за производство и испорака на јач-
менот производителот и купувачот да го заклучат 
до 30 март за годината за која се врши договара-
њето со тоа што цената не може да биде пониска 
од цената од точка 1 од оваа одлука. 

3. Производителот да го достави договорот^ за 
производство и испорака на јачмен до Дирекцијата 
за републички стоковни резерви , (во натамошниот 
текст: Дирекцијата) во рок од 15 дена од денот ко-
га 6 склучен заради евиденција. 

4. Дирекцијата е должна да ги откупи договоре-
ните количества по цена од точка 1 само: 

а) ако склучениот договор меѓу производителот 
и купувачот и е доставен заради евиденција во рок 
пропишан со точка 2 од оваа одлука,-

б) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
зел договорените количини на јачмен и ако произ-
водителот во рок од седум дена од денот кога ку-
пувачот бил должен да ги преземе тие количини на 
јачмен, достави барање Дирекцијата да ги преземе; 

в) ако договорените количини се поголеми од 
50 тона. 

5. Дирекцијата е должна да ги преземе догово-
рените количини на јачмен во рок од 45 дена од 
денот кога го примила барањето од производителот 
за преземање. Барањето се поднесува во периодот од 
1 октомври до 15 декември во тековната година. 

Со преземањето на јачменот од страна на Ди-
рекцијата по одредбите од став 1 на оваа точка не 
се зафаќа во другите права и обврски кои за про-
изводителот и купувачот произлегуваат од догово-
рот кој меѓу оебс го заклучиле. 

6. Ако Дирекцијата не го презеде јачменот во 
рокот предвиден об тачка 5 од оваа одлука должна 
е на производителот, покрај цената од точка 1 од 
оваа одлука, да му ги надокнади и сите трошоци 
на складирање за непреземените количини сметајќи 
од денот на истекот на рокот од точката 5 од оваа 
одлука. 
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7. Цената на јачменот од точка 1 од оваа одлука 
се подразбира: франко-вагон или од магацинот на 
товарната станица на производителот, или франко* 
магацин на производителот, или франко-камион на 
тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа. 

8. Дирекцијата може да овласти поодделни ор-
ганизации на здружен труд за нејзина сметка да го 
купуваат јачменот во смисла на одредбите на оваа 
одлука. 

9: Оваа одлука влегува во сила о'омиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-198в/4 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

575. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот 

на цените и за општествената контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ЦЕНА ЗА 

ГРАВОТ ОД РОДОТ 1985 ГОДИНА 

1. На организациите кои се занимаваат со про-
изводство на грав сами или во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители и индивидуал-
ните земјоделски производители кои ќе договорат 
производство на грав со големите потрошувачи (хоте-
ли, болници, општествени ресторани и ел.), или со 
организациите на здружен труд кои се занимаваат со 
продажба и преработка на грав (во натамошниот 
текст: (купувач) им се обезбедува заштитна цена за 
ситно зрнест грав од 123,00 дин/кгр. а за крупно 
зрнест грав 155,00 дин/кгр. 

2. Заштитна цена од точка 1 од .оваа одлука се 
обезбедува под услов: 

— квалитетот на гравот да одговара на квали-
тетот пропишан со Правилникот за квалитет на 
овошјето, зеленчукот и печурките {„Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/79); 

— договорот за производство и испорака на гра-
вот, производителот и купувачот да го заклучат до 
30 април аа (годината за која се врши дого верењето, 
со тоа што цената не може да биде (повисока од 
цената од точка 1 од оваа одлука. 

3. Производителот да го достави договорот за 
производство и испорака на гравот до Дирекцијата 
за републички стоковни резерви (во натамошниот 
текст: Дирекција) (во ројк од 15 дена од денот кога 
е (Склучен заради евиденција, 

4. Дирекцијата е должна да ги откупи догово-
рените количини по цена од точка 1 само: 

а), ако склучениот договор помеѓу производите-
лот и купувачот и е доставен на евиденција во рок 
пропишан оо точка 2 од коваа одлука; 

б). (ако купувачот во договорениот рок не ги 
презел договорените количини на грав и ако произ-
водителот во рок од седум дена од денот (кога купу-
вачот бил должен да ги преземе тие количини на 
грав достави (барање Дирекцијата да ги преземе,-

в), ако договорените количини се поголеми од 
10 тона. 

5. Дирекцијата е должна да ги преземе догово-
рените количини на грав во рок од 45 дена од денот 
'кога го примила барањето од производителот за пре-
земање. Барањето се поднесува во периодот од 1 ок-
томври до 15 декември во тековната година. 

Оо преземањето на гравот од страна на Дирек-
цијата по одредбите од став 1 на оваа точка не се 
зафаќа во другите права и обврски кои за произво-
дителот и купувачот произлегуваат од договорот кој 
меѓу себе го заклучиле. 

6. Локо. Дирекцијата не го преземе гравот во ро-
кот од точка 5 од оваа одлука должна е на произво-
дителот, покрај цената од точка 1 од оваа одлука, 
да му ги надокнади и сите надоместоци на складира-
ње за .преземените количини од денот на истекот на 
рокот од точка 5 од оваа одлука. 

7. Цената на гравот од точка 1 од оваа (одлука 
се подразбира: франко-вагон или од магацин на то-
варната станица на производителот, или франко-ма-
гацин на производителот, или ф р алко -камион на 
тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 'Соција-
листичка Република Македонија". 

Вр. 23-1988/5 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

576. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот 

на цените и за општествена контрола на цените на 
производите и услугите („Службен весник на СР Ма-
кедонија" бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА 
МЛЕКОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што сами 
произведуваат млеко или во кооперација со .инди-
видуалните производители »(во натамошхниот текст: 
производители) им се обезбедува заштитна цена во 
износ од 8,61 динари за единица млечна маст, фран-
ко сабирно место на продавачот, лактофриз или 
подвижна цистерна. 

Организацијата на здружен труд која договара 
и организира производство на млеко во кооперација 
со индивидуалните производители ќе го преземе од 
'индивидуалните производители млекото произведено 
во таа кооперација по цената од став 1 на оваа точ-
ка, франко собирно место на таа организација, лак-
тофриз или подвижна цистерна. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува 
на количините млеко што производителите ќе и го 
понудат на Дирекцијата за републички <стоковни ре-
зерви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1, став 1 на оваа одлука се 
применува само на количините млеко кои се одна-
пред договорени за испорака. 

Купувањето на млеко ќе се договара и ќе се 
плаќа по цената од точка 1 на оваа одлука за кравјо 
млеко (што содржи 3,2% млечна маст и за овчо мле-
ко кое содржи 4°/о млечна маст. 

Ако млекото содржи повеќе млечна маст од про-
центот од став 2 на оваа точка, цената сразмерно се 
зголемува, со тоа што за кравјото млеко се признава 
најмногу 4,2% млечна маст. а за овчото млеко нај-
многу 7% млечна маст. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува 
на мравјото млеко што во поглед на квалитетот ги 
исполнува следните' услови: 

1) да »има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на механичката нечистотија на фил-

тер-крукчето да не преминува трета класа (според 
скалата 10-3 на Институтот за млекарство на Југо-
славија) ; 4 
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3) степенот ша кисело ста да не е поголем од 7-6° 
сметајќи по Секелет-Хенкел; 

4) времето на обезбедување на метилснското си-
нило да изнесува најмалку два часа /сметајќи по 
оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблетом 
со стандардна количина на метиленско синило); * 

5) да има најмалку з.2°/о Млечна маст определено 
по методот на Гербер; 

6) да не. е произведено од крави лекувани со 
арсен, жива или со други лекови, што преминуваат 
во млекото за време на лекувањето и за времето до 
5 дена по лекувањето; ' 

7) да не содржи антибиотици и средства за пе-
рење ; 

8) да е раздадено на температура од најмалку 
10°С. 

4. Цената од точка 1 на оваа одлука за кравјото 
млеко се намалува: 

1) за 0,10 динари за литар, ако млекото не е 
разладено на температура од најмалку 10°С; -

2) за 0,20 динари за литар, ако времето на обез-
бојување'на метил енското синило изнесува од 1 час 
и 48 минути др 1 час и 50 минути; 

3) за 0,30 динари за литар, ако времето на обез-
бојување на метал енското синило изнесува од 1 час 
и 31 минута до 1 час и 45 минути,-

4) за 0,34 динари за литар, ако времето на обез-
бојување™ на метиленското синило изнесува од 1 
час и 16 минути до 1 час и 30 минути. 

5. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ва на овчо млеко кое во поглед на квалитетот ги 
исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036; 
2) степенот на механичката нечистотија на фил-

тер-крукчето да не преминува четврта класа (според 
скалата 1-5 на Институтот за млекарство на Југо-
славија) ; 

3) степенот на киселост да не е поголем од 
1,5% сметајќи по Оекелет- Хенкел; 

4) времето на обезбедување на метиленското си-
нило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по. 
оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети оо 
Стандардна количина на метиленското синило); 

5) да има најмалку 4°/о млечна маст определена 
по методот на Гербер; 

6) да не е произведено од овци лекувани со ар-
сен, жива или со други лекови, што преминуваат 1В0 
млекото за време на лекувањето и за време до 5 
дена по лекувањето; 

7) да не (содржи антибиотици и средства за пе-
рење; ѕ • 

8) да е разладено на температура од најмалку 
10°€. 

6. Цената од точка 1 на оваа одлука за овчо 
млеко што не е разладено на температура од нај-
малку 10°С, се намалува. за 0,05 динари^ по литар. 

7. За кравјо млеко кое оодржи повеќе од 4,2% 
млечна маст ,цената се пресметува како да содржи 
4,2% млечна маст. 

За овчо млеко »што содржи повеќе од 7°/о млеч-
на маст, цената се пресметува како да 'содржи 7°/о 
млечна маст. 

8. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи 
за кравјото млеко што содржи помалку од 3,2% 
млечна маст ниту за овчо млеко што содржи помал-
ку од 4% млечна маст. 

9. Квалитетот на млекото се утврдува на собир-
ното место од точка 1 на оваа одлука. 

10. Дирекцијата е должна да ги преземе догово-
рените количини на млеко според договорените ма-
теријални биланси на Републиката, по цена од точка 
1 на оваа одлука, под услов: 

— ако склучениот договор меѓу производителот 
на млеко со преработувачите — млекар-: е доста-
вен на евиденција до 15 декември во тековната го-
дина За производство на млеко во наредната година; 

— ако преработувачите — млекарите не ги пре-
земат договорените количини, на млеко и ако про-
изводителот побара од Дирекцијата таа да ги презе-
ме соодветните /количини на млеко. 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 23-1988/6 
27 декември 1984 година 

Скопје ' , 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

577. 
Врз основа на член 16 од Законот за системот на 

цените и за опште стоена контр ола иа цените на произ-
водите и услугите („Службен весник на СРМ", бр. 
33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЦЕНИ НА 
ШЕНИ ПИЛИЊА — ЕРОЈЛЕРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

ВО 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои сами 
произведуваат шени пилиња-бројлери или во коопе-
рација !со индивидуалните земјоделски производите-
ли (во натамошниот текст: производители) им се 
обезбедува заштитна цена од 141,98 дин/кгр. 

2. Заштитната цена од точка 1 од оваа одлука 
се обезбедува за количините на гасните пилиња^,рој-
лери, кои производителите ги нудат на Дирекцијата 
за републички стоковни резерви, а под услов: 

— договорот за производство и испорака на ше-
мите тшлиња^бројлери производителите и организа-
циите на здружен труд кои се занимаваат со прера-
ботка и промет да го склучат пред почетокот на про-
изводството. 

3. Производителот да го достави договорот за 
производство и испорака на гасните пилиња-бројле-
ри на Дирекцијата за републички стоковни резерви 
во рок од 15 дена од денот на заклучувањето. 

4. Дирекцијата за републички стоковни резерви 
и организациите на здружен труд кои се занимаваат 
со колење на шени пилиња-бројлери и со производ-
ството на пилешко месо, со договор ги утврдуваат 
условите за купување на гоените пилиња-бројлери и 
обработка на месото, како и роковите за испорака 
и другите услови. \ , 

Пресметувањето на цените на шемите шглиња-
бројлери ќе се врши во рамките на пресметаните 
цени на произведеното, односно обработеното месо. 

5. Оваа одлука »влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 23^1988/7 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

345. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 18/83), член 142 став 1 точка 4 
од Статутот на Самоуправната 'интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 3/84), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 27 декември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА АКОНТАТИВНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИ-
ЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за аконтативно зголемување на пен-

зиите и паричните надоместоци со движењето на но-
миналните лични доходи во 1984 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 36/84) се вршат следните измени: 

— Во член з ставот 2 се брише. 
— Во член 7 ставот 2 се брише. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1985 година. 

02 бр. 3881/1 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, е. р. 

346. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" број 18/83), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕН-

ЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање кој служи за определување висината на дода-
токот на пензија за 1985 година аконтативно се утвр-
дува во висина од 12.760 динари. 

Член 2 
На досегашните корисници на додаток на пензи-

јата по службена должност ќе им се утврди нов из-
нос на додаток'на пензијата според износот од член 
1 на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1985 година. 

02 бр. 3883/1 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, е. р. 

347. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ'* број 18/83), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 27 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 

ПЕНЗИЈА ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Најнискиот износ на пензиите во 1985 година 

аконтативно се утврдува во висина од 7019 динари. 

Член 2 
Најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа 

одлука припаѓа без оглед на последната година од 
која се земени личните доходи во пензиската основа. 

Член 3 
Исплатата на најнискиот износ на пензиите од 

член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена долж-
ност, без донесување на писмено решение. 

Член 4 
Оваа одлука влегува ,во оила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СВМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1985 година. 

02 бр. 3882/1 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера базарева, е. р. 

348. 
Врз основа на член 142 став 1 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница на пензиското и 
•инвалидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/84), а во врска оо член 83 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на- седни-
цата одржана на 27 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурувањето се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-
ботни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба („Службен весник на СРМ" бр. 31/75) 
во член 2 се додава нова глава XXXIV која гласи: 

XXXIV — Работи во склопот на овчарског) про-
изводство. 

Член 2 
Во шава XXXIV — Работи во склопот на овчар-

ското производство, како работни места на кои ра-
ботата е особено тешка и по здравјето штетна во 
смисла на член 71 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, се утврду-
ваат работните места: 

1 — овчар, 
2 — одати ја, 
3 — бригадир. 
На работниците кои работат на работните места 

под реден боој 1, 2 и 3 од претходниот став, стажот 
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на осигурувањето со зголемено траење им се смета 
за секои 12 месеци поминати на работа како 16 ме-
сеци стаж на осигурување. 

Член 3 
Стажот на осигурувањето, што се смета со зго-

лемено траење на работниците распоредени на работ-
ните места од член 2 на оваа одлука се смета од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, но нај-
рано од 15 мај 1985 година. 

(Стажот на осигурувањето пред донесувањето на 
оваа одлука се смета оо зголемено траење под услов 
додатниот придонес за стажот на осигурувањето со 
зголемено траење да се уплати од 7. 5. 1968 година 

За периодите пред 7 мај 1968 година за работ-
ните места кои се утврдени оо 'оваа одлука како ра-
ботни места оо зголемен стаж на осигурување, не се 
плаќа „додатен придонес. 

Член 4 
Доказите дека осигуреникот врши работи и ра-

ботни задачи од член 2 на Одлуката ќе се утврду-
ваат врз основа на документацијата со која располага 
работната организација, а во случај на непостоење 
врз основа на изјави на сведоци до колку барањето 
е (поднесено во рок од една година по влегувањето 
во аила на оваа одлука. ' 

Член 5 
Фактичката положба за работниците распореде-

ни на работните места од член 2 на оваа одлука ќе 
ја утврди комисија формирана согласно член 9 од 
од Одлуката за утврдување на работните места на 
ш и стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење, степенот на зголемувањето на тие работни 
места и постапката за утврдување на фактичката 
положба и тоа во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

02 бр. 3885/1 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, е. р. 

Ред. 
бр. 

1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

7. 

Член б 
Кога детето со пречки во физичкиот и психич-

киот развој оо решение на старателски орган е смес-
тено кај друго семејство во друго место ако за за-
должителното основно образование му е потребна 
настава во специјално училиште односно специјално 
одделение на училиште кое се наоѓа надвор од него-
вото место на живеење, трошоците за сместување и 
исхрана во друго семејство изнесуваат 80 отсто од 
•износите утврдени 1ВО член 4 од оваа одлука. 

349. 
Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во 

врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен весник 
ва СРМ" бр. 3/84), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
27 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕ-
ЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧ-

КИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 
ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука (се утврдува висината на надомес-

токот за сместување и исхрана на деца со пречки 
во физичкиот и психичкиот развој заради специјално 
основно и средно насочено образование и воспита-
ние односно заради работно оспособување како и 
висината на трошоците во врска со преквалифика-
ција или доквалификација на инвалидите на трудот. 

/ Член 2 
Висината на надоместокот за сместување и исхра-

на ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана на 
децата со пречки во физичкиот и психичкиот развој 
и инвалидите на трудот сместени во интернат како и 
личните доходи на вработените во интернатот. 

Член 3 
Висината на трошоците во врска оо преквалифи-

кацијата или доквалификацијата ги опфаќа трошо-
ците за обезбедување на дел на личните доходи на 
стручните лица кои ја спроведуваат преквалифика-
цијата или ^квалификацијата на инвалидите на 
трудот. 

Член 4 
Висината на надоместокот за сместување и ис-

храна на младинците со пречки во психофизичкиот 
развој заради стручно односно работно оспособува-
ње, односно преквалификација или ^квалификација 
на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден 
корисник и тоа: 

Трошоци за исхрана со 
интернатско »сместување 

11.000 ДИН 

12.000 дин 

12.000 дин 

11.000 дин 

11.000 дин 

11.000 ДИН 

7.300 дин 

Член 6 

Висината на надоместокот за вршење на преква-
лификација или доквалификација на инвалидите на 
трудот месечно изнесува, и тоа: 

1) во организации на здружен труд 4.000 дин. 
2) во заштитни организации 4.500 дин. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Завод за рехабилитација' на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" — Битола 
Завод за професионална рехабилитација на младинци 
со оштетен вид „Димитар Влахов" — Скопје 
Завод за професионална рехабилитација на деца и 

.младинци — Скопје 
Центар за професионална рехабилитација со оште-
тен слух , 25 мај" — Скопје 
Центар за професионална рехабилитација на инвали-
дизирани лица „Македонија" — Скопје 
Центар за специјално насочено образование „Искра" 
— Штип 
Основно отац нона рно училиште односно специјално 
одделение при училиште 
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Член 7 
Кога преквалификацијата или доквалификација-

та на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор 
од местото на живеењето, а не им е обезбедено 
сместување во интернат, висината на надоместокот 
месечно изнесува 8.000 динари. 

Член 8 
Инвалидите на трудот за чија преквалификација 

или доквалификација, поради оддалеченоста од мес-
тото на живеењето, е потребен постојан превоз, 
имаат право на надоместок на трошоците за превоз 
во висина на фактичката цена на превозот од место-
то на живеењето на инвалидот на трудот до органи-
зацијата каде се врши преквалификација или доква-
лификација. 

Член 9 
Во обезбедувањето на надоместокот за сместу-

вање и исхрана во интернат заради специјално ос-
новно воспитание и образование со дел учествува 
Заедницата и осигуреникот од кого детето го изве-
дува правото на надоместокот во зависност од при-
ходите по член на домаќинството. 

Осигуреникот од кого детето го изведува право-
то на надоместокот за сместување и исхрана учеству-
ва во обезбедувањето на дел на трошоците од член 
4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 
отсто од месечните приходи по член на домаќинство-
то од претходната година. 

Останатиот дел на трошоците од полната цена 
од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува заедни-
цата од сопствени средства. 

Доколку во (семејството има две или повеќе деца 
осигуреникот .сноси дел на трошоците за 'сместување 
и исхрана само за едно дете во смисла на став 2 
на овој член а за останатите деца трошоците за смес-
тување и исхрана ги сноси Заедницата. 

Ако преостанатиот дел на трошоците кои ш 
обезбедува Заедницата се помали од одна десетина 
од вкупните трошоци за сместување и исхрана, За-
едницата сноси една десетина од трошоците, а оси-
гуреникот од кого се изведува правото на надоместо-
кот остатокот на тие трошоци. 

Доколку приходите по член на домаќинството из-
несуваат 3.000 динари, трошоците за сместување и 
исхрана во интернатот или во друго семејство надвор 
од местото на живеењето ги сноси Заедницата во 
целост. 

Член 10 
АКО еден од родителите на детето со пречки во 

физичкиот и психичкиот развој е на работа во стран-
ство делот на трошоците за сместување и исхрана 
во интернат заради специјално воспитание и обра-
зование што паѓа на товар на средствата на Заед-
ницата изнесува една десетина од надоместокот на 
трошоците за сместување и исхрана определени во 
член 4 и 5 на оваа одлука. 

Член 11 
Како приходи по член на домаќинството се сме-

та личниот доход остварен од работен однос и при-
ходите остварени по други основи од земјоделска 
дејност (катастарски приходи) и приходи од вршење 
па самостојна или професионална дејност, приходи 
од имот и имотни права кои подлежат на данок. 

Приходите остварени по други ошови претходно 
се сведуваат на приходи од работен однос на начин 
како што е определено во член 30 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 12 
Како членови на домаќинството во смисла на 

член 9 од оваа одлука 'се сметаат членовите на се-
мејствата со кои осигуреникот од кого детето со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој го изве-
дува правото на надоместок на трошоците за смес-
тување и исхрана за време на стручно односно ра-
ботно оспособување имаат заедница на живеење, сто-
панисување и трошоците на остварените прихода. 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1985 година до доне-
сувањето на нова одлука. 

Член 14 
Со примела на оваа одлука престанува да важи 

Одлуката за надоместокот на трошоците за сместу-
вање на децата инвалиди на осигуреници во устано-
ви од интери атоми тип за време на специјално обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 45/75, 15/78 
И 10/81). 

Бр. 02-3884/1 
27 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Лазарева, е. р. 

Огласен д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за зголемување на 
издршка по тужбата на тужителот Елвис Чуќески, 
застапував од законскиот застапник Барија Чуќеска 
од Скопје, со стан на ул. „Демирхисарска" бр. 28, 
против тужениот Нусрет Чулески од Кичево, со стан 
на ул. „Скопска" бр. 51, сега на привремена работа 
во Германија, со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 3.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Нусрет Чуќески од Киче-
во да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас или во истиот рок да ја дос-
тави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапувал од привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I I — Скопје, V П . 
бр. 2509/84. (198) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведена 
тужба за издршка од тужителката Шакири Ѓултен 
од Горче Петров, против тужениот Шакири Фарија 
од Тетово, со стан на ул. „ДГ Кара" бр. 70, а сега 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Шакири Фарија од Тето-
во, сега со непозната адреса, да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово по предметот П. бр. 2096/84 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или 
да постави свој полномошник. Во спротивно, ќе му 
биде поставен привремен старател за да ги штити 
неговите интереси во спорот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П . бр. 2096/84. 

ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово заведе тужба за соп-
ственост од тужителот Абедула Џемали Беадини од 
село Џепчиште, против тужената Несими Зекир Фе-
тије (Фатија) од Тетово, сега со непозната адреса во 
Турција. Вредност на спорот 200,00 динари. 

Се поканува тужената Несими Зекир Фетије 
(Фатија), родена Сулејмани, од Тетово, сега со непоз-
ната адреса во Ту рци ја во рок од 30 дена да се 
јави во овој суд, ја достави нејзината адреса или, пак, 
постав^ полномошник. Во спротивно, на истата ќе и 
се постави привремен старател кој (ќе се грижи за 
нејзините права во постапката. 

• Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2246/84. 

Пред овој суд се води спор за утврдување на 
сопственост по основ на наследство по тужбата на 
тужителот Есати Јумни од е. Пршовце, против туже-
ните Беќири Асибе и др. од е. Пршовце. 
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Бидејќи тужените Есати Исен од е. Пршовце и 
тужената Ганимет, ж. на Нешат Таипи од е. Одри, 
се со непозната адреса во странство, /се повикуваат 
истите во рок од 30 дена ое јават во Општинскиот * 
суд во, Тетово шии да одредат овој полномошник. Во 
спротивно, судот ке Жм постави привремен старател 
кој ќе се грижи за нивните права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2229/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово /се води спор 
за надомест на штета по тужбата на тужителот РО 
ШИК „Јелак" ООЗТ „Лешница" — Тетово против 
тужениот (Сулејмани Суло од е. Копанце, а сега со 
непознато место на живеење во Сараево. 

Се повикува тужениот Сулејмани Пајазит Суло 
од е. Копанце да се јави во судот, достави адреса 
или да одреди полномошник кој ќе го застапува во 
овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот. По истекот на овој рок судот ќе му постави 
старател преку Центарот за социјални работи — Те-
тово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1009/84. 

Се повикува тужениот Скевдери Рустем од е. Ли̂  
сец, кој се наоѓа со непозната адреса во Германија, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во судот или 
одреди свој полномошник. 

Доколку не се јави во определениот рок, судот 
ќе му постави привремен (старател 1Пр'еку Центарот за 
социјални работи (во Тетово, кој ќе де грижи за него-
вите права и интереси во постапката. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд .во Тетово, П . бр. 1764/(84. 

Пред овој суд е заведен парничен предмет за 
смеќавање на владение .по тужбата на Абази Абдил-
мецит од Доброште против тужениот Шаипи Фазли 
од Теарце. 

Се повикува тужениот Шаипи Фазли од е. Теар-
це, а сега 100 непозната адреса во Швајцарија/ во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да 
се јави во Општинскиот/ суд во Тетово или да одре-
ди овој полномошник кој ќе го застапува пред овој 
суд. Во спротивно ќе му се одреди привремен стара-
тел кој ќе ги штити, неговите интереси по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2120/84. 

Пред овој суд се /води спор за надомест на штета 
по тужбата на тужителот Џелили (Исен од е. Д. Леш-
ница, против тужениот Шахини Беадин од е. Д. Леш-
ница. Вредност на спорот 13.630 динари. 

Бидејќи тужениот Шахини Беадин се наоѓа со 
непозната адреса на територијата на Југославија, се 
повикува истиот во рок од 30 дена да се јави во 
Општинскиот суд во Тетово или да одреди овој пол-
номошник. Во спротивно, судот ќе му постави прив-
ремен 'старател кој ќе се грижи за неговите права 
и (интереси во постапката. 

Од Општинскиот »суд во Тетово, П. бр. 2184/84. 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води оста-

винска постапка по смртта на пок. Сотировиќ Танче, 
порано од е. Вшковија. 

Со оглед на тоа дека сега пок. 'Сотировиќ Танче 
оставил наследници со непозната адреса и тоа: Куз-
мановски Ѓоре, Кузмановски Авдо, Ку зм ановски Лазе, 
Кузмановска Јелица и Даница, по право на претста-
вување од пок. ќерка Кита, Серге и Вејко Димчевски, 
по право на претставување од пок. ќерка Тренда, Ка-
та, Василка и Стевче, по право на претставување од 
пок. ќерка Гуга, а истите полагаат право на наслед-
ство, се повикуваат истите да се јават во рок од една 
година од денот на објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок, ако заинтересираните 
лица не се јават и не ја дадат потребната изјава, 
судот ќе ја продолжи оставинската постапка врз 
основа на списите кон предметот О. бр. 495/84. 

Од Општинскиот суд во Тетово, О. бр. 495/84. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Општинскиот суд во Гостивар го повикува лице-

то Казими Ајета Рамадан од е. Г. Бањица — Гости-
варско во рок од 3 (три) месеци од денот на објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави во овој »суд. Истовремено, судот ги пови-
кува сите лица кои знаат за неговиот живот, да му 
соопштат на овој суд. 

По истекот на рокот од (три) месеци, (доколку 
лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека 
ова лице е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 702/84. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 93 од 29. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 318-11 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Медицинскиот центар — Прилеп, ООЗТ Завод 
за здравствена заштита — Прилеп оо следните пода-
тоци: ООЗТ ќе ја застапува днр Томислав Јованов-
ски, индивидуален работоводен орган. 

Му престанува овластувањето на д-р Никола Ба-
гески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
93/84. (182) 

Окружниот стопански суд во Скопје оо реше-
нието Фи. бр. 471 од 18. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-562-2-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствената работна организација 
Градска општа болница „Моша Пијаде" О. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ за гинекологија и акушерство 
— Скопје со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник д-р Димитар Димитров, без 'Ограни-
чување, а се запишува како нов застапник прим. д-р 
Томислав Геневски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
471/84. % (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 49 од 16. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1708-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на деј-
носта на Земјоделската задруга „Китка", Р. О. — 
е. Батинци, скопско со следните податоци: Досегаш-
ната дејност на задругата се проширува со следните 
споредни дејности: 

— трговија на големо со прехранбени ПРОИЗВОДИ, 
жита и мелнички производи, зеленчук, овошје и прера-
ботка, разни животни продукти и производи за до-
машни потреби; 

— трговија на големо со ^прехранбени произ-
води. вештачки ѓубрива, средства за заштита на рас-
тенијата и полиетиленске платно; 

— трговија на мало со прехранбени производи, 
сите видови прехранбени производи како и сточна 
храна,-

— трговија на мало со ^прехранбени произво-
ди, вештачки ѓубрива, средства за заштита на рас-
тенијата, полиетиленске платно и семенски матери-
јал ; 

— организира сервиси за одржување и поправка 
на земјоделската механизација, снабдување и промет 
со резервни делови за земјоделската механизација, 
гуми, градежни материјали, огревно дрво за потре-
бите на населението на село; 

— штеди о -кр е дишо работење. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

49/84. (185) 
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Окружниот стопански суд во Скопје оо реше-
нието Фи. бр. 516 од 27. IV.- 19Ѕ4 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-168-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Зоолошката градина „Скопје", Ц. О. 
— Скопје, ул. „Илинден" бб со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Венијамин Тодоров, 
в. д. директор, а се запишува како нов застапник 
Бојков Паско, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
516/84. (199) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 566 од 8. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-571-0-0:0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Републичкиот завод за унапредување на до-
маќинството — Скопје со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Митко Велков, директор, 
а се запишува новиот застапник Гоце Милошевски, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
566/84. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје оо реше-
нието Фи. бр. 488 од 4. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1677-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на Републичкиот завод за 
заштита на природните реткости, ц. о. — Скопје, ул. 
„Евлија Челебија" бб. 

Основни дејности: 
— остварува увид во состојбата на природните 

реткости во Републиката; 
— го проучува, истражува и со научни методи 

ги обработува прашањата од интерес за заштитата 
на природните реткости и предлага донесување про-
писи основани од општините, врши стручен надзор 
и им укажува стручна помош; 

— .води регистар на природните реткости на по-
драчјето на општината во која не постои завод или 
служба за заштита на природните реткости и цен-
трален регистар на природните реткости во Репуб-
ликата; 

— врши и други работи во областа на заштита-
та на природните реткости што му се ставени во 
надлежност со Законот за заштита на природните 
реткости и други закони. 

Во правниот промет со* трети лица Заводот иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
Заводот одговара со сите свои средства и има целос-
на опитов орност. 

Лице овластено за застапување е дЈр Иван Чедо, 
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во 'Скопје, Фи. бр. 
488/84. (201) 

ОКРУЖНИОТ стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 6 од 11. Гу 1984 година, на регис-
тарска елишка бр. 665 го запиша во СУДСКИОТ 'регис-
тар конституирањето на Заводот за превенција, ле-
кување .и рехабилитација на хронични респираторни 
»©специфични заболувања, ц. о. — Отешево — Ре-
сен. 

ршовни дејности: превенција, лекување и реха-
билитација на заболени на дишниот систем од неопе-
цифично потекло и професионалните заболувања. 

Во правниот промет со трети лица Заводот има 
целосни овластувања и целосна одговорност. 

Заводот ќе го застапува д-р Арсе Гошаревски, в. 
д. директор, оо неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
6/84. (202) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 365 од 25. -IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1898-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на Зе-
мјоделската задруга „Мурговец", Р. О. — е. Врап-
чиште, Гостивар. 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување на земјоделците, донесена на ден 5. 
II. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Орезоски Бранко; Аме-
ти Зуди,- Адем Османфари; Срезоски Иван; Трпески 
Стане; Мустафи Самет; Аручи Низамедин; Асани 
Илмиасан; Сејфулаи Зулфиќар; Рушит Хуониќсмал; 
Алији Екрем; Срезоски Исоја,- Сефери Илми; Јону-
зи Ќани; Салии Нагип; Мустафи Насер,- Ислами 
Имер,- Абдулаи Ремзи,- Стрезоски Јанко,- Андреески 
Лазе; Идризи Имер; Садику Ружди; Шабани Резак; 
Василески Глигорија; Салији Јакуп; Агуши Самет; 
Салији Енвер, сите од е. Врапчиште. 

Основни дејности: полјоделство; лозарство; сто-
чарство; земојделски услуги за растително произ-
водство; земјоделски услуги за сточарско производ-
ство. 

Споредни дејности: трговија на матно'оо леб, пе-
чиво, млеко и млечни производи; зеленчук, овошје и 
преработки; трговија на мало со месо, живина, риба 
и месни преработки, разни животни намирници, ал-
кохолни пијалаци и производи за домашни потре-
би; трговија на мало со текстил и конфекција, обув-
ки, кожа, гума и пластика, метална и електр©технич-
ка стока и бои и лакови,- трговија на големо со пре-
хранбени производи, репроматеријали и вештачки 
ѓубрива. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица, истата одговара оо сите свои 
средства. 

За. обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица .одговараат субсидијарно и ос-
новачите, до износот од 5.000,00 динари, за секоја 
обврска. 

Лице овластено за застапување е Амети А. Зуди, 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
365/84. (206) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 591 од 28. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1900-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на За-
наетчиската задруга „Стогово", Р. О. — Дебар, ул. 
„Велико Влаховиќ" бб. 

Задругата е основана со Самоуправната спогодба 
за здружување од 18. ГУ. 1984 година. 

Основачи на задругата се- Божин Шаревски, Фи-
лип Момировски, Фадил Асани. Мухамед КУРУМИ, Ос-
мановски 'Неат, Дука Даут. Тале Муса, Исламовски 
Ќани. Содоли Исмаил, Атушевски Абди и Алис По-
честа. сите од Дебар. 

Основни дејности: молегро-фарбанаса и монтажа 
на воиогаол и канализација. 

Задругата во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на двократниот износ од здружениот влог, 
кој изнесува 10.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Жаревски Бо-
жин, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
591/84. (207) 

Окружниот »стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 499 од '9. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка со 
следните податоци: Во судскиот регистар на регис-
тарскиот суд се запиша аднотацијата за здружува-
ње на работната организација Централно основно 
училиште „Нова Југославија" од село Герман, Крива 
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Паланка, во работната организација Централно ос-
новно училиште „Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива 
Паланка. * 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
499/84. (208) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 498 од 9. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар адаптацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка со след-
ните податоци: Во судскиот регистар на регистарски-
от суд се запиша аднотацијата за здружување на ра-
ботната организација Централно основно училиште 
„29 Ноември", Ц. О. од е. Петралица, Крива Па-
ланка, во работната организација Централно основ-
но училиште „Јоаким Крчовски" Ц. О. Крива Па-
ланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
498/84. (209) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 497 од 7. V. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка со 
следните податоци: Во судскиот регистар на регис-
тарскиот суд се запиша адаптацијата за здружување 
на работната организација Централно основно учи-
лиште „Војвода Карпош", Ц. О. — е. Дубровница — 
Крива Паланка во работната организација Централ-
но основно училиште „Јоаким Крчовски", Ц. О. — 
Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
497/84. (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 496 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар аднотацијата за здружување на Р. О. 
ЦОУ „Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка 
со следните податоци: Во судскиот регистар на ре-
гистарскиот суд се запиша адаптацијата за здружу-
вање на работната организација Централно основно 
училиште „Цветан Димов", Ц. О. од е. Огут — Крива 
Паланка во работната Организација Централно основ-
но училиште „Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива 
Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
496/84. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 495 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка со след-
ните податрци: Во судскиот регистар на регистар-
скиот суд се запиша аднотацијата за здружување на 
работната организација Централно основно училиш-
те „Никола Карев", Ц. О. е. Мождивњак — Крива 
Паланка во работната организација Централно основ-
но училиште „Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива 
Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
495/84. (212) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 494 од 7. V. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка со след-
ните податоци: Во судскиот регистар на регистар-
скиот суд се запиша аднотацијата за здружување на 
работната организација Централно основно училиш-
те „Кочо Рацин", Ц. О. — е. Подржикоњ — Крива 
Паланка, во работната организација Централно ос-
новно училиште „Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива 
Паланка. 

Од Окружниот стопански суд "во Скопје, Фи. бр. 
494/84. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 493 од 9. V. 1984 година, на регис-
тарска, влошка бр. 1-273-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар аднотацијата за здружување на Р. О. ЦОУ 
„Јоаким Крчовски", Ц. О. — Крива Паланка оо след-
ните податоци: Во судскиот регистар на регистар-
скиот суд се запиша аднотацијата за здружување на 
работната организација Централно основно 'училиш-
те „Климент Охридски", Ц. О. — село Дурачка Ре-
ка — Крива Паланка во работната организација Цен-
трално основно училиште „Јоаким Крчовски", Ц. О. 

Крива Паланка. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

493/84. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 627 од 26. VI. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1424-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето (овластено за 
застапување на Заедницата за вработување, со Ц. О. 
— Кичево, ул. „Булевар на ослободување" бр. И, оо 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Младен Китаноски, секретар, а се запишува ка-
ко нов застапник Стојмир Србиноски, секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопан акм суд во Скопје, Фи. бр. 
627/84. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 790 од 12. VII. 1984 година, на регис-
тарска влошка Ор. 2-1917-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Земјоделската задруга 
„Боро Менков" Р. О. — е. Лојане, Куманово. 

Задругата е основана со Самоуправната- спогод-
ба од 15. IV. 1984 година од следните задругари: 
Аземин Дестани, Веби Дестани, Фасуф Нухија, Рдзан 
Нухија, Неџип Нухија, Факиќ Хајредин, Зендел Де-
хари, Риза Дехари, Фејзи Селман и, Шефки Селмани, 
Назим Сулејмани, Рамиз Селмани, Јакуп Идризи, Ру-
фат Дестани, Енвер Дестани, Адеми Нухи ја, Назиф 
Нурија, Мухарем Нухија, Мурат Зекири и Бектеш 
Селмани, сите од е. Лојане — Кумановско. 

Основни дејности: 
— пол јоделство; 
— градинарство; 
— овоштарство, со производство на овошни сад-

ници; 
— лозарство, со производство на ловови садници; 

I — сточарство, со одгледување на крупна и ситна 
стока; ч 

— производство и собирање на лековити билки и 
шумски плодови, полжави, мекотелци и черупкари, 
пчеларство,-

— давање на земјоделски услуги во растителното 
и сточдрското земјоделско производство. 

Споредни дејности: 
— вршење на транспорт за своите потреби и по-

требите на здружените земјоделци; 
— кооперација со индивидуални земјоделски про-

изводители во сите дејности на задругата, освен ту-
тун ; 

— огрев, дрво. јаглен,-
— откуп, пласман ш набавка на сточна храна; 
— на организиран начин производство, набавка 

и пласман на репроматеријали (семенски материјали, 
заштитни средства, поливинил за ран производ, жица 
за лозје, шпалир); 

— производство, откуп и пласман на шумски (пло-
дови (печурки, боровница, маховина, лишај, смреки 
и други плодови), како и собирање на секундарни — 
отпадни материјали од 'сите видови, кои ќе послу-
жат за преработувачката индустрија, односно за пе-
чење на вар, глина и глинени производи; 

— сервис за одржување на земјоделски машини 
(трактори и друга приклучна механизација на (инди-
видуални земјоделски производители). 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговора со сите свои средства. За 
обврските на задругата одговараат (ограничено суп-
сидијарно. до износот од 5.000,00 дин. за секоја об-
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врска, и здружените земјоделци. Лице овластено за 
застапување на задругата е Факиќ: Хај радин, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
790/84. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 880 од 31. VII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1128-0-0-0 ја запиша во , суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Училишниот центар за средно обра-
зование „Вељко Влаховић, Ц. О. — Македонски 
Брод, со следните податоци.- Се брише досегашниот 
застапник Владимир Столески, а се запишува како 
нов застапник Савев Рате, в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
880/84. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 832 од 11. VII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1245-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Станбената задруга „Напредок" — 
Скопје, ул. „Загребачка" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Попов Никола, в. 
д. директор, а се запишува новиот застапник Жупа-
носки Анѓелко, в. д. директор со неограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
832/84. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 850 од 18. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување и 
престанок на привремените мерки на Училиштето за 
применета уметност „2 Август" со Ц. О. — Скопје, 
ул. „Киро Крстевски — Платник" бр. 15, со следните 
податоци: Престануваат привремените мерки и овлас-
тувањето за застапување на Наум Димовски, претсе-
дател на привремениот одбор, без ограничување. Се 
запишува како нов застапник Кочо Костов, вршител 
на должноста на (индивидуален работоводен орган, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи., бр. 
550/84. (326) 

Окружниот »стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 871 од 27. VIII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-517-16-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Р. О. Здравствен дом на Скопје, Н. Сол. 
О. на ООЗТ — Скопје, ООЗТ за примарна здравствена 
заштита „Карпош", Н. Сол. О. — Скопје, со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник на 
ООЗТ днр Миодраг Са јек овски, а се запишува како 
нов застапник д-р Тодор Бурназовски — управник, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
871/84. (327) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. (890 од 31. VII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1205-0-0-0- ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Градежно-занаетчиската задруга „Скопје градба", 
Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. „Никола 
Вапцаров" бр. 41, со следните податоци-. Се брише 
досегашниот застапник Доневски Васил — директор, 
а се запишува како нов застапник Буровиќ Амир — 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
890/84. (328) 

Окружниот »стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 683 од 23. VIII; 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1837-0-0-0 ја заниша во судскиот 
регистар променава на седиштето односно поблиска-
та адреса на Зем јо де локо-сточ арскат а задруга „Меч-
куевци", Р. О. — Скопје, ул. „III македонска брига-
да" бб, со следните податоци: Досегашното седиште 
односно поблиската адреса на Земјоделско-сточарска-
та задруга „Мечкуевци", Р. О. — Скопје, ул. „III 
македонска бригада" бб, се менува, така што во 
иднина ќе гласи: Земјоделско-сточарска задруга 
„Мечкуевци", Р. О., ул. „710" бр. 1 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
683/84. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 775 од 22. VIII. 1984 година на регистарска 
влошка бр. 2-1837-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на 3 ем јо де лако-сточарската задруга „Мечкуевци", Р. 
О. — Скопје, ул. „III македонска бригада" бб, со 
следните податоци: До1оегапшиот в. д. директор Ван-
ѓеловски Г. Никола се запишува како директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стоп апаш суд во Скопје, Фи. бр. 
775/84. (330) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје, со (решение-
то Фи. бр. 851 од 30. VIII. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1922-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар здружувањето во деловна заедница на Деловната 
заедница на задругаретвото на СР Македонија, со 
одговорност на 'Организациите за чија сметка прав-
ната работа е преземена — Скопје, ул. „Даме Груев" 
бр. 28/Ш. 

Самоуправната спогодба за здружување во Делов-
ната заедница на задругарството на СР Македонија 
е склучена на 2р. IV. 1984 година, меѓу 15 членки. 

Основни дејности:' 1. здружување на производни-
те и деловните потенцијали (со постојано зголемување 
на продуктивноста на трудот и создавање на .стабил-
ни услови на стопанисување во производството, пре-
работката и прометот и (остварување на (оптимални 
деловни ефекти на здружените организации; 2. орга-
низирање работи на маркетингот, утврдување мож-
ности на производството и (обезбедување пласманот 
на производите, услугите, знаењата и технологиите 
на здружените организации; 3. остварување на сора-
ботка на здружените (организации со инозадружните 
организации поради размена на »стоки и услуги, на-
учни и стручни знаења, искуства и технологија во 
согласност со заснованите односи на Задружниот со-
јуз на Јутславија со инозадружните »организации; 4. 
обезбедување остварување плановите на производ-
ството на здружените организации, посебно произ-
водство наменето за размена со иѕнозадружните орга-
низации; 5. поттикнување на здружувањето на трудот 
и средствата меѓу здружените организации и на овие 
и со другите организации оо цел користење на на-
учните и стручните знаења, технологијата и обезбе-
дувањето на материјални услови за производство на-

'* менето за извоз, односно размена со инозадружните 
организации; 6. организирање заедничка набавка на 
семиња, ѓубрива и други репроматеријали, како и 
средства за (работа, обезбедување на поповолни ма-
теријални услови за производство наменето за извоз 
за здружените организации: 7. зачленување во меѓу-
народните и другите задружни деловни организации 
ио согласност со ставовите на Задружниот сојуз на 
Македонија; 8. (организирање работи на извозот и 
увозот на производи, услуги и технологии на здру-
жените организации со инозадружните организации 
со тенденција на постојан пораст на извозот, »односно 
извозот да биде поголем од увозот,- 9. извршува и 
други задачи утврдени со заедничката програма во 
Деловната заедница. 

Деловната заедница во правниот промет »со трс 
ти лица истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските на деловната единица сторени во правниот 
промет со трети лица 'одговара членката за чија 

сметка правната работа е преземена. 
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Лице овластено за застапување е Мојсовски Ва-
сил, 1в. д. работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
851/84., : V (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 955 од 20. VIII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1744-13,-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Р. О. за основно воспитание и образование 
„Карпош", О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ ЦОУ 
„Страшо Пинџур" — Скопје, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник на ООЗТ Чу брано-
ски Зоран, в. д. директор, а се запишува како нов 
застапник Милошевски Јордан — директор, без •огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
955/84. (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 972 од 30. VIII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-313-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на .фирмата на Р. О. Гимназија 
„Никола Карев" Ц. О. — Скопје, со Следните пода-
тоци; Досегашната фирма на (работната организаци-
ја Гимназија „Никола Карев", Ц. О. — Скопје се 
менува, така што во иднина ке гласи: Училиште за 
средно образование „Никола Карев" Ц. О. — Скопје, 
населба Карпош III, бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
972/84. (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 854 од 8. VIII. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1693-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Градежната задруга „Вардар-градба" Р. О. 
Скопје, ул. „Илинденска" бр. 48, со следните пода-
тоци: Досегашниот застапник Дилевски Арсо, в. д. 
директор, се запишува во својство на директор, без 
ограничување. Ј 

Од Окружниот (стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
854/84. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то фи. бр. 580 од 4. VI. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1895-0-0-0 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на М>онтажно-инсталатерската 
задруга „Монтажа", Р. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 54-а. 

Задругата е основана со самоуправната спогодба 
за здружување на занаетчиите од 9. И. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Јаначковски Алексан-
дар; Цветковски Петре,- Саит Фавзи,- Санев Стојан и 
Василевски Бранко, сите од Скоцје. 

Основни дејности: монтажно-инсталатерски рабо-
ти за водовод, канализација и гасни постројки; елек-
трометалски работи за изведување на електрични во-
дови, трафостаници; електромеханичарска за теле-
графско-телефонски инсталации и уреди; игасталатер-
ски работи за централно греење и уреди за климати-
зација. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет оо тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица емчат и задругарите до .изно-
сот од 10.000,00 дин., за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Санев Стојан, 
в. д. директор, без о-гр.тшчување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
580/84. (260) 

, Основачи на задругата се: Јанковиќ Богдан; Рис-
тоски Гулабин,- Мусли Исмет,- Поповски Стојан и Не-
шиќ Радица, сите од Скопје. 

Основни дејности: монтажа и инсталации на цен-
трално греење и уреди за климатизација. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски 'сторени во правниот промет 
оо трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на двократниот износ од здружениот влог 
кој изнесува 10.000,00 дин., и тоа за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Ј алиовиќ Бог-
дан, привремен работоводен орган, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд ®о Скопје, Фи. бјр. 
513/84. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје оа решение-
то фи. ор. наг од 1. VI. година, на регистарска 
влошка ор. го запиша во судскиот регис-
тар основање,то и конституирањето на 1 р снежната 
занаетчиска услужна задруга „ЧаЈ"> О. — скопје, 
ул. „1У1иш Лсцшдаоилев Јасмин" оо. 

задругата е основана со самоуправната спогодба 
за здружување од 28. 11. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Иарцанов Сотир; Диев-
ски ЈЛИСШ; Му думски најден; Јорданов Данче; Куз-
ман101вски перо и димчевски Нетко, сите од Скопје. 

Основни дејности: задарски работи; молеро-фад-
бареки, електричарски, керамичарски и додополагач-
К1и работи. 

Задругата во правниот промет со трети лица ис-
тапува ио свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица емчат и задругарите во виш-
на на здружениот влог од 10.000,00 дин., и тоа за 
оекоја омарска. 

Лице оштетено за застапување е Парцанов Со-
тир, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот (стопански "суд во Скопје, Фи. бр. 
582/84. (262) 

Окружниот стопански суд ®о Скопје со решение-
то Фи. бр. 563 од 30. V. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-210-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Работната организација за згрижување, (воспита-
ние и образование „Орце Николов" Ц. О. — Скопје, 
ул. „Драгиша Машовиќ" бб со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Наталија Пендаров-
ска, директор, а се запишува новиот застапник Ка-
царка Милка, в. д. директор, со неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд ио Скопје, Фи. бр. 
563/84. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 513 од 1. VI. 1984 година, ка регистарска 
влошка бр. 2-1905-0-0-0 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Монтажно-ин-
ст ал актерската задруга „Грмеч", Р. О. — Скопје, ул. 
„Сава Ковачевиќ" бр. 47, кула V. 

Задругата е осло®алта со самоуправната спогод-
ба, донесена и усвоена на 26. 1П. 1984 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 679 од 15. VI. 1984 година, на регистарска 
»шилка бр. 1-1836-0-0-0 го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на Р. О. Пионерски дом „Јосип 
Цроз Тито", Ц. О. — Гевгелија, ул. „7 Ноември" 
бр. 48. 

Домот е основан со решението бр. 0201-112/1 од 
11. IV. 1983 год. на Собранието на ОСИЗ за опште-
ствена заштита на децата — Гевгелија. 

Основни дејности: пионерски дом. 
Домот во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За (Обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица домот одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Ѓошев Никола, 

©.да. директор, без ограничување. 
Од Окружниот стопански руд од Скопје, Фи. бр. 

679/84. (266) 
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ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ 

(„Службен лист на СФРЈ" бр. 56/84) 

Цена 185 динари 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОН 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/84) 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОН 
(„Службен весник на СРМ" бр. 23/84) 

со објаснувања и со предметен регистар на поимите 
— Второ изменето и дополнето издание — 

Цена 380 динари 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

Т А Р И Ф А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО 
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, 
оставински расправи, повикување на наследници со 
непознато место на живеење и ел. — 500,00 динари; 

2. — Конкурси и јавни наддавања — 40 динари 
за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Запишување во судскиот регистар на орга-
низациите на здружениот труд — 40 динари за еден 
квадратен сантиметар во весникот,-

4. — Ликвидации и санации на работните орга-
низации — 40 динари за еден квадратен сантиметар 
во весникот; 

5. — Огласување за неважни: печати и штемби-
ли — 30 динари од збор; 

6. — Огласување за неважни: чековни книшки, 
барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни пис-
ма — 15,00 динари од збор; 

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
здравствени легитимации, работни книшки, ученички 
книшки, свидетелства, воени документи, ловечки ис-
прави, оружен лист и други лични документи — 
100,00 динари,-

8. — Објавување акти на самоуправните интерес-
ни заедници и на работните организации —, 80,00 
динари од еден сантиметар во весникот (4.000 дина-
ри од една страница во Службен весник); 

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски ду-
ќани — 200,00 динари, 

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во 
„Службен весник на СРМ" парите треба да се испра-
ќаат однапред на жиро-сметка 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство — Скопје, 
а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по 
доставување на сметка во рок од 15 дена. 

Оваа тарифа ќе се применува од денот на обја-
вувањето. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, уд. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев4* — Скопје 


