
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр.
1590. Решение за именување членови на 

Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за радио-
логија – Скопје...................................... 2

1591. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за радио-
терапија и онкологија– Скопје............. 3

1592. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за кардио-
логија - Скопје....................................... 3

1593. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Институт за кли-
ничка биохемија -  Скопје..................... 3

1594. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за нефро-
логија  – Скопје...................................... 3

1595. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за гастро-
ентерохепатологија - Скопје................. 3

1596. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за пулмо-
логија и алергологија - Скопје............. 3

1597. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за ендок-
ринологија, дијабетес и метаболички 
нарушувања - Скопје............................. 4
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1598. Решение за именување членови на 

Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за ревма-
тологија - Скопје................................... 4

1599. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за хемато-
логија – Скопје....................................... 4

1600. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за токси-
кологија – Скопје................................... 4

1601. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за детски 
болести – Скопје.................................... 4

1602. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за инфе-
ктивни болести и фебрилни состојби - 
Скопје..................................................... 5

1603. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за дерма-
тологија – Скопје................................... 5

1604. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за невро-
логија  – Скопје...................................... 5

1605. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за траума-
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1606. Решение за именување членови на 

Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за уроло-
гија – Скопје........................................... 5

1607. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за невро-
хирургија – Скопје................................ 6

1608. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за диге-
стивна хирургија – Скопје.................... 6

1609. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за торакал-
на и васкуларна хирургија – Скопје.... 6

1610. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за детска 
хирургија – Скопје................................ 6

1611. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за анесте-
зија, реанимација и интензивно леку-
вање (КАРИЛ) - Скопје........................ 6

1612. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за уво, нос 
и грло – Скопје....................................... 7

1613. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за очни бо-
лести – Скопје....................................... 7

1614. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за гинеко-
логија и акушерство – Скопје.............. 7

1615.  Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Клиника за психи-
јатрија – Скопје...................................... 7

1616. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Завод за рехабили-
тација на слух, говор и глас - Скопје... 7

1617. Решение за именување членови на 
Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈЗУ Ургентен центар – 
Скопје..................................................... 8

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1590. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Институт за радиологија се имену-
ваат: 

 Стр.
1618. Решение за именување членови на 

Управниот одбор – претставници на 
основачот на ЈУ за заеднички работи 
за потребите на јавните здравствени 
установи клиники и институти – 
Скопје..................................................... 8

1619. Статут на Акционерското друштво  
за приредување игри на среќа АД-
Скопје, во државна сопственост.......... 8

1620. Правилник за униформата и ознаки-
те на припадниците на Секторот за 
обезбедување во казнено-поправните 
и воспитно-поправните установи......... 12

1621. Упатство за видовите и начините на 
третман на осудените лица.................. 14

1622. Програма за утврдување на психофи-
зичките способности на лицето кое се 
прима за вршење работи во Секторот 
за обезбедување во казнено - поправ-
ните и воспитно-поправните установи 22

1623. Правилник за определување на надо-
местокот и наградата за работа на 
осудените лица како и  за лицата кои  
без своја вина не работат...................... 24

1624. Кодекс за однесување на службените 
лица во извршувањето на работните 
задачи во казнено-поправните и вос-
питно-поправните установи................. 24

1625. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 49/2007 од 19 
септември 2007 година.......................... 25

1626. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 201/2006 од 
19 септември 2007 година..................... 26

1627. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 214/2005 од 
19 септември 2007 година..................... 28

 Управа за извршување на 
санкциите 

 214. Правилник за времето што треба да 
го помине и условите што треба да ги 
исполни осуденото лице во установата 
од определен вид или во соодветно од-
деление на установата од општ вид...... 31

 215. Правилник за утврдување на крите-
риумите за предвремено отпуштање на 
осуденото лице пред истек на казната.. 32

 Огласен дел........................................... 1-64
 
- Саша Иванов, дипл.радиолог, 
- Коста Дингалачев, економист, 
- Габриела Бабовска-Димовска, дипл.фармацевт, 
- Нехат Бафтијари, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6003/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година     на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1591. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКО-

ЛОГИЈА– СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Институт за радиотерапија и онко-
логија - Скопје се именуваат: 

- Глигор Манов, доктор на медицина, 
- Никола Ташев, економист, 
- Синиша Јагуриновски, 
- Фатмир Рушани, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

   Бр. 33-6004/1                Претседател на Владата 
25 септември 2007 година     на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1592. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за кардиологија - Скопје 
се именуваат: 

- Тоде Насковски, проф. по физичка култура, 
- Сашо Димитриевски, доктор на медицина, 
- Жаклина Николовска, правник, 
- Неџхмедин Тахири, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

   Бр. 33-6005/1               Претседател на Владата 
25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1593. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 
5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА -  

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Институт за клиничка биохемија – 
Скопје се именуваат: 

- Јорданчо Давидоски, ликовен уметник, 
- Марија Гласновиќ, доктор на медицина, 
- Анета Петровска, Филозофски факултет, 
- Сузана Деари, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

   Бр. 33-6006/1               Претседател на Владата 
25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

1594. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА  – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за нефрологија - Скопје 
се именуваат: 

- Јордан Пачков, доктор на медицина, 
- Трајко Премчески, правник, 
- Јованка Михова, дипл. правник, 
- Арјета Велиу, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6007/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1595. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛО-

ГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за гастроентерохепатоло-
гија – Скопје се именуваат: 

- Соња Цветкоска, Филозофски факултет, 
- м-р Зорица Талеска, кадров. менаџмент, 
- Весна Стојанова, 
- Зеди Илјази, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6008/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1596. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГО-

ЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за пулмологија и алерго-
логија – Скопје се именуваат: 
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- Перо Петроски, дипл. дефендолог, 
- Светлана Глигорова, правник, 
- Снежана Велјановска, дипл. правник, 
- Нуман Ибраими, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6009/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1597. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈА-
БЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ НАРУШУВАЊА - 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за ендокринологија, дија-
бетес и метаболички нарушувања - Скопје се именува-
ат: 

- Никола Марковски, дипл. машински инженер, 
- Васко Илиев, доктор на медицина, 
- Билјана Ацевска, дипл. економист, 
- Лејза Абдулаи, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6010/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1598. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за ревматологија – Скоп-
је се именуваат: 

- Валентина Христова Стефановска, дипл. новинар, 
- Борче Попов, доктор на медицина, 
- Елизабета П.Павиќевиќ, дипл. правник, 
- Меритан Ферати, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6011/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

1599. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за хематологија – Скопје 
се именуваат: 

- Илија Богоев, професор по географија, 
- Виктор Спировски, доктор на медицина, 
- Дарко Грозданов, дипл. правник, 
- Кренар Ибрахими, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6012/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1600. 

 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за токсикологија – Скоп-
је се именуваат: 

- Злате Митровски, правник, 
- Иван Робев, доктор на медицина, 
- Александар Георгиевски, економист, 
- Дритан Агај, доктор на стоматологија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6013/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1601. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за детски болести – 
Скопје се именуваат: 
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- Милка Чапаровска, доктор на медицина, 
- Марија Грковска, доктор на медицина, 
- Ирена Блажевска, правник. 
- Шабан Муслиу, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6014/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1602. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И 

ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за инфективни болести и 
фебрилни состојби – Скопје се именуваат: 

- Сашо Бајрактаров, ликовен педагог, 
- Бошко Методиев, доктор на медицина, 
- Горан Ќорвезироски, дипл. економист, 
- Фатмир Зука, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6015/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1603. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за дерматологија – Скоп-
је се именуваат: 

- Мирјана Станоеска, дипл. инж. агроном, 
- Данче Зимбакова, дипл. фармацевт, 
- м-р Антонио Тодоровски, м-р по економија, 
- Мевлудин Адеми, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6016/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

1604. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА  – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за неврологија – Скопје 
се именуваат: 

- Александар Стојковски, доктор на медицина, 
- Ѓорѓи Босиљанов, економист, 
- Драгомир Стошиќ, правник, 
- Скендер Наипи, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6017/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1605. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за трауматологија - Скоп-
је се именуваат: 

- Драгица Славеска, правник, 
- Слободан Ристовски, доктор на медицина, 
- Александар Станоески, доктор на медицина, 
- Аднан Сејфулау, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6018/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1606. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ  
НА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за урологија - Скопје се 
именуваат: 
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- Анка Куновска, Филолошки факултет, 
- Љупчо Костадиновски, доктор на медицина, 
- Кристина Радевска, дипл. правник, 
- Арсим Селими, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6019/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1607. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за неврохирургија - 
Скопје се именуваат: 

- Соња Радевска, Филозофски факултет, 
- Велика Трендафилова – Стрезова, доктор на меди-

цина, 
- Марина Тодоровска, дипл. правник, 
- Мирадије Шахини, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6020/1                 Претседател на Владата 

25 септември 2007 година     на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1608. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за дигестивна хирургија  
- Скопје се именуваат: 

- Јани Ангеловски, доктор на медицина, 
- Александар Јакимовски, доктор на медицина, 
- Славица Ангелова, дипл. психолог, 
- Елмаз Исеини, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6021/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

1609. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА 

ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за торакална и васкулар-
на хирургија - Скопје се именуваат: 

- Љупчо Новакоски, правник, 
- Игорче Џиковски, доктор на медицина, 
- Александар Димовски, хемиски инженер, 
- Менсур Ибрахими, економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6022/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1610. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за детска хирургија - 
Скопје се именуваат: 

- Зоран Блажевски, дипл. дефендолог, 
- Љубиша Чадиковски, економист, 
- Ласте Спасевски, дипл. правник, 
- Селаудин Мемети, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6024/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1611. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА 
И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ (КАРИЛ) - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници на 

основачот на ЈЗУ Клиника за анестезија, реанимација и 
интензивно лекување (КАРИЛ) – Скопје, се именуваат: 
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- Блаже Георгиев, 
- м-р Донка Нешова, дипл. фармацевт, 
- Филип Петров, дипл. економист, 
- Бунјамин Џафери, доктор на стоматологија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6025/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1612. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за уво, нос и грло - Скоп-
је се именуваат: 

- Борче Георгиески,  
- Сања  Божиновска, дипл. правник, 
- Антонио Арсовски,  
- Африм Јакупи, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6027/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1613. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за очни болести - Скопје 
се именуваат: 

- Васил Пеоски, 
- Перо Нане, технолог, 
- Александар Доновски, доктор на медицина, 
- Сејфула Османи, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6028/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1614. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 

– СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за гинекологија и аку-
шерство - Скопје се именуваат: 

- Селена  Димитровска, 
- Александар Ставридис, доктор на медицина, 
- Ленче Цветкова, економист, 
- Фруемзим Даути, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6029/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1615. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за психијатрија - Скопје 
се именуваат: 

- Благе Иваноски, 
- Ѓорѓи Трајковски, доктор на медицина, 
- Јордан Јанчевски, правник, 
- Фатмир Џафери, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6030/1                Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1616. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР 

И ГЛАС - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, 
говор и глас - Скопје се именуваат: 

- Лидија Тасевска, доктор на медицина, 
- Ристо Петров, дефектолог, 
- Нури Синан, 
- Кујтим Елези, економист. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6031/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1617. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Ургентен центар - Скопје се име-
нуваат: 

- Елена Маневска, економист, 
- Јован Тофоски, доктор на медицина, 
- Јане Мирчевски, 
- Фатмир Џафери, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6032/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1618. 

Врз основа на член 42 од Законот за установите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/2005 и 120/2005), а во врска  со член 34 став 2 од 
Одлуката за поделба на Јавната здравствена установа 
Универзитетски клинички центар – Скопје („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 102/2007 и 
107/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈУ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КЛИНИКИ  

И ИНСТИТУТИ – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈУ за заеднички работи за потребите 
на јавните здравствени установи клиники и институти - 
Скопје се именуваат: 

- Бобан Блажевски, 
- Пане Кушев, економист, 
- Ѓорѓи Сековски, дипл. економист, 
- Фари Реџепи, правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-6033/1               Претседател на Владата 

25 септември 2007 година    на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

1619. 
Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговски-

те друштва (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република Ма-
кедонија во својство на Собрание, на седницата одржа-
на на 26.06.2007 година, донесе  

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО  ЗА ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД-СКОПЈЕ, ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет и основање 
 

Член 1 
Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 

предметот на работење, износот на основната главни-
на, предностите што за себе ги задржува основачот, 
бројот на акциите од секој род и класа, постапката за 
одржување и свикувањето на собранието,  видот, со-
ставот и начинот на избор на управниот одбор и над-
зорниот одбор,организацијата на друштвото, формата и 
начинот на објавувањата и други одредби што се од 
значење за Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа во државна сопственост (во натамошниот 
текст: Друштвото). 

 
Член 2 

Друштвото го основа Република Македонија. 
Во име на основачот Владата на Република Маке-

донија ги презема без јавен повик сите акции и потпи-
шува изјава.  

 
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 3 

Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 
во правниот промет под фирма: 

Акционерско друштво за приредување игри на сре-
ќа Државна лотарија на Македонија. 

Скратен назив на фирмата е: Државна лотарија на 
Македонија. 

 
Член 4 

Седиштето на друштвото е во Скопје на ул. „Даме 
Груев“ бр.14. 

 
Член 5 

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. 
Формата на печатот , штембилот и заштитниот знак 

ќе се утврдат со посебен акт. 
 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 6 
Предмет на работење на друштвото се следните деј-

ности:92.71-коцкање, обложување и игри на среќа. 
Претежна дејност на друштвото е:  
- лотарија 
- спортска прогноза 
- инстант лотарија 
- лото и 
- ТВ томбола. 
 

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИ-
НАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ 

БРОЈ, ПРАВА И ОБВРСКИ 
  

Член 7 
Основната главнина на друштвото изнесува 

152.500.000 денари, односно 2.500.000 евра според 
средниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија објавен еден ден пред усвојување на статутот.  
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Основната главнина е распоредена на 1000 обични 
акции кои ги поседува акционерот Република Македо-
нија со номинална вредност од 100 евра според средни-
от курс на Народна банка на Република Македонија об-
јавен еден ден пред усвојување на статутот.  

Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со 
одлука на Собранието на друштвото. 

 
V. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  

НА СОБРАНИЕ 
 

Член 8 
Правата и обврските на Собранието на друштвото 

ги врши Владата на Република Македонија. 
  

Член 9 
Собранието на друштвото се свикува под услови и 

случаи определени со Законот за трговски друштва. 
 

1. Собрание 
 

Член 10 
Собранието одлучува само за прашањата  изрично 

определени со закон и со овој статут, а особено за: 
- измена на статутот на друштвото; 
- одобрување на Годишната сметка, за финансиски-

те извештаи и на Годишниот извештај за работата на 
друштвото во претходната деловна година и одлучува-
њето за распределба на добивката; 

- избор и отповикување на членовите на  надзорни-
от одбор; 

- промената на правата врзани за одделни видови и  
родови  акции; 

- одобрување на менаџерски договор што се склу-
чува меѓу друштвото и членовите на управниот одбор; 

- одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со друштвото на членовите на управниот одбор и 
надзорниот одбор; 

- зголемување и намалување на основната главнина 
на друштвото; 

- издавање акции и други хартии од вредност; 
- назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишната сметка и на финансиските извештаи; 
- преобразба на друштвото во друга форма на друш-

тво, како и за статусните промени на друштвото; 
- одлучува за покривање на загубата на друштвото и 
- престанување на друштвото. 
 

VI. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГА-
НОТ НА УПРАВУВАЊЕ 

 
Член 11 

Управувањето на друштвото е организирано според 
двостепен систем (управен одбор и надзорен одбор). 

 
1. Управен одбор 

 
Член 12 

Со Друштвото управува управен одбор кој се со-
стои од 5 членови. 

Надзорниот одбор ги избира членовите на управни-
от одбор. Со одлуката за избор на членовите на управ-
ниот одбор, еден од членовите на управниот одбор се 
именува за претседател на управниот одбор. 

 
Член 13 

Мандатот на членовите на управниот одбор изнесу-
ва четири години. 

Изборот и отповикувањето на членовите на управ-
ниот одбор се врши со јавно гласање.  

 
Член 14 

Претседателот на управниот одбор ги свикува соста-
ноците и претседава со нив и е одговорен за водење на 
записникот од состаноците и за организацијата на други 
форми преку кои управниот одбор работи и одлучува. 

Ако претседателот на управниот одбор од кои  било  
причини не е во можност да ја врши функцијата пре-
тседател или ако е отсутен, со состаноците на управни-
от одбор претседава член на управниот одбор имену-
ван од надзорниот одбор. 

 
Член 15 

Управниот одбор во рамките на својата надлеж-
ност, ги врши следните работи: 

- ја утврдува деловната политика; 
- донесува Програма за работа и развоен план на 

друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годи-
шен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, 
Програма за инвестициони вложувања; 

- поднесува тримесечни извештаи кои содржат по-
казатели за финансиското работење на друштвото до 
надзорниот одбор и до Собранието на друштвото; 

- го усвојува елаборатот за пописот на средствата, 
побарувањата и обврските на друштвото; 

- поднесува годишна сметка, годишни финансиски 
извештаи и годишен извештај за работењето на друш-
твото по истекот на  деловната година; 

- одлучува за расходување и отуѓување на основни 
средства; 

- поднесува предлог за изменување и дополнување 
на Статутот; 

- донесува одлуки за инвестиции; 
- донесува одлуки за одобрување на договори за ин-

вестициони вложувања; 
- одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 
- донесува одлука за употреба на посебната резерва 

заради покривање на загубата на друштвото; 
- одлучува за вршење отпис на средствата, побару-

вањата и обврските; 
- одлучува за склучување на колективен договор; 
- одлучува за внатрешната организација  и система-

тизација  на работните места; 
- донесува одлука за утврдување на престанување 

на потребата од работа на определен број работници од 
деловни причини; 

- одлучува за назначување на лица со посебни овла-
стувања и одговорности (раководни лица) кои го вршат 
секојдневното водење на работењето на друштвото; 

- одлучува за преземање на мерки за заштита при 
работа, противпожарна заштита и унапредување на жи-
вотната средина; 

- ги донесува општите акти  на друштвото; 
- ги утврдува работните места со услови на работа 

потешки од нормалните; 
- на барањето на Собранието на друштвото и над-

зорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие до-
несување е во нивна надлежност; 

- одлучува за разрешување на работниците со по-
себни овластувања и одговорности (раководни лица); 

- се грижи и презема потребни дејствија за испол-
нување на со закон пропишани обврски на друштвото; 

- одлучува за именување и разрешување на члено-
вите во комисиите предвидени со актите на друштвото; 

- формира комисии од редот на членовите на управ-
ниот одбор и од други лица; 

- одлучува за издавање на основните средства на 
друштвото под закуп; 

- одлучува за барање од надлежни органи и инсти-
туции; 

- ги определува овластените потписници  на друш-
твото; 

- врши  и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието и надзорниот одбор на друштвото. 

 
Член 16 

Со претходно одобрение на надзорниот одбор, 
управниот одбор одлучува за: 
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1. намалување или проширување на предметот на 
работење на друштвото; 

2. суштествени внатрешни организациони промени 
на друштвото што се определуваат со акт на друштво-
то; 

3. воспоставување на долгорочна соработка со дру-
ги друштва од суштествено значење за друштвото или 
нејзино прекинување; 

4. основање и престанување на подружници на 
друштвото и промени во истите. 

 
Член 17 

Членовите на управниот одбор учествуваат и рабо-
тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок.  

 
Член 18 

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од 
половина од вкупниот број на членови на управниот 
одбор. 

 
Член 19 

Одлуките на управниот одбор се сметаат за донесе-
ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупни-
от број на членови на управниот одбор.  

 
Член 20 

Правата и обврските на членовите на управниот од-
бор, покрај правата и обврските определени со закон и 
овој статут, се определуваат со договор за уредување 
на односите меѓу друштвото и членот на управниот од-
бор (менаџерски договор). 

Договорот од став 1 од овој член го склучува над-
зорниот одбор по претходно добиено одобрение од Со-
бранието на друштвото, а го потпишува претседателот 
на надзорниот одбор. 

 
Член 21 

Претседателот на Управниот одбор го застапува 
друштвото во односите со трети лица и носи назив ге-
нерален директор.    

Во отсуство на генералниот директор, го заменува 
член на управниот одбор кој го назначува надзорниот 
одбор. 

 
Член 22 

Генералниот директор ги има следните надлежно-
сти: 

1. го претставува и застапува друштвото без огра-
ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет; 

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и зак-
лучоците на Собранието и на управниот одбор на 
друштвото; 

3. ја утврдува материјалната одговорност на работ-
ниците; 

4. го организира и го раководи процесот на работа и 
работењето на друштвото;  

5. предлага внатрешна организација на друштвото; 
6. ја организира и обезбедува работната дисципли-

на во друштвото; 
7. ја обезбедува законитоста во работата и примена-

та на прописите, овој статут и другите акти на друш-
твото; 

8. изготвува елаборат за економските, технолошки-
те, структуралните и други промени, кои предизвикале 
потреба од намалување на бројот на вработените;  

9. одлучува во прв степен за поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците; 

10.склучува договори; 

11. назначува раководни лица кои го водат секојд-
невното работење на друштвото; 

12. формира стручни комисии и работни тела; 
13. го информира управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на друштвото;   
14. за работите од својата надлежност издава акти, 

упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-
тењето на друштвото; 

15. врши други работи во врска со работењето на 
друштвото. 

 
2. Надзорен одбор 

 
Член 23 

Надзорниот одбор се состои од 5 (пет) членови , од 
кои два члена се независни. Членовите на надзорниот 
одбор ги избира Собранието на друштвото. 

При изборот на членовите на надзорниот одбор се 
назначува кои членови се избираат како независни чле-
нови на надзорниот одбор. 

 
Член 24 

За членови на првиот надзорен одбор се назначуваат: 
- Зани Мехмети, 
- Дарио Попоски, 
- Владимир Цветиновски, 
- Наташа Стојмановска (независен), 
- Кирил Божиновски (независен). 
 

Член 25 
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 
надзорниот одбор, избира претседател на надзорниот 
одбор. 

 
Член 26 

Претседателот на надзорниот одбор ги свикува со-
станоците и претседава со нив, одговорен е за водење 
на евиденцијата на состаноците и организирањето на 
другите начини на работа и на одлучување на надзор-
ниот одбор. 

Ако претседателот од кои да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на надзорниот одбор претседа-
ва член на надзорниот одбор избран со мнозинство гла-
сови од присутните членови на надзорниот одбор. 

 
Член 27 

Мандатот на членовите на надзорниот одбор изне-
сува четири години, освен за првиот надзорен одбор 
чиј мандат е до првото Годишно собрание. 

 
Член 28 

Надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го на-
лага извршувањето на работите во рамките на неговите 
надлежности. 

Секој член на надзорниот одбор или на управниот 
одбор, со барање поднесено во писмена форма, може 
со наведување на причините и целта да побара од пре-
тседателот на надзорниот одбор да свика состанок на 
надзорниот одбор. 

Состанокот мора да се одржи во рок од 15 дена од 
денот кога е поднесено барањето. 

Надзорниот одбор во текот на годината, задолжи-
телно одржува најмалку четири редовни состаноци и 
тоа на секои три месеци, при што еден од нив задолжи-
телно мора да се одржи во рок од еден месец пред  одр-
жувањето на годишното собрание. 

Покрај обврската за одржување на состаноци опре-
делени во ставот 2 од овој член, надзорниот одбор мо-
же да одржува и други состаноци што ги свикува пре-
тседателот на надзорниот одбор или што се свикани по 
писмено барање на некој од членовите на надзорниот 



9 октомври 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 123 - Стр. 11 

одбор, овластениот ревизор, како и по барање на акци-
онерите кои претставуваат најмалку една десетина од 
акциите со право на глас. Барањето се доставува до 
претседателот на надзорниот одбор. 

Ако претседателот не го свика состанокот по под-
несеното писмено барање во рок од 15 дена од денот на 
поднесувањето, членовите на надзорниот одбор можат 
да го свикаат состанокот ако членот кој побарал свику-
вање на состанокот добие поддршка од најмалку една 
третина од членовите на надзорниот одбор. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на надзорниот одбор претседа-
ва член на надзорниот одбор избран со мнозинство 
членови од присутните членови на надзорниот одбор. 

 
Член 29 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-
ши претседателот на надзорниот одбор и да избере нов 
претседател на надзорниот одбор.  

 
Член 30 

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок.  

 
Член 31 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 
од половина од вкупниот број на членови. 

 
Член 32 

Одлуките на надзорниот одбор се сметаат за доне-
сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови на надзорниот одбор.  

 
Член 33 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со друштвото што го врши управниот  одбор. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-
верува книгите и документите на друштвото, како и 
имотот, особено благајната на друштвото и хартиите 
од вредност. 

 
VII .ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 

 
Член 34 

Организациони делови на друштвото се дирекција 
и подружници. 

Со акт на управниот одбор, по претходно одобре-
ние од надзорниот одбор, поблиску се уредува вна-
трешната организација на друштвото и работите кои се 
извршуваат во друштвото. 

 
VIII. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 35 

Управниот одбор на друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и други лица за прашања 
од делокруг на друштвото. 

  
Член 36 

Начинот на работа на комисиите се уредува со  
актот со кој се формирани. 

 
IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 37 

Во друштвото се формира задолжителна општа ре-
зерва (општ резервен фонд) и посебна резерва. 

Друштвото има задолжителна општа резерва како 
општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќа-
ње од нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 
20% од нето добивката, се додека резервите на друш-
твото не достигнат износ кој што е еднаков на една пе-
тина од основната главнина. Ако така создадената ре-
зерва се намали, мора да се надополни на ист начин. 

Додека општата резерва не го надмине определени-
от износ од став 2 на  овој член, може да се употребува 
само за покривање на загубите. 

Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот из-
нос и по покривање на сите загуби, со одлука на Со-
бранието на друштвото, вишокот може да се употреби 
за дополнување на дивидендата, ако таа за деловната 
година не го достигнала најмалиот износ пропишан со 
овој статут. 

Во друштвото се создава посебна резерва заради 
покривање на загуба на друштвото. 

 
Х. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 

 
Член 38 

Распределбата на добивката на друштвото се врши 
врз основа на одлука на собранието на друштвото, на 
предлог на управниот одбор на друштвото, а во соглас-
ност со Годишната сметка на друштвото. 

Собранието на друштвото, на предлог на управниот 
одбор, може да одлучи, добивката да не се дели во 
определена година и истата да се определи за развој на 
друштвото или за друга намена. 

 
Член 39 

Доколку друштвото со Годишната сметка искаже 
загуба, собранието на друштвото донесува одлука за 
покривање на  искажаната загуба. 

Одлука за покривање на загубата, собранието на 
друштвото ја донесува на предлог на управниот одбор 
на друштвото, во кој се содржани причините за наста-
нување на загубата и предлог за начинот на нејзиното 
покривање. 

 
XI. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО 

ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 
 

Член 40 
Сите акти што ги донесува управниот одбор се об-

јавуваат во службеното гласило на друштвото или на 
огласна табла. 

 
XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 41 

Прашањата кои се од значење на друштвото, а не се 
уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на 
друштвото согласно закон и овој статут. 

Актите на друштвото ги донесува управниот одбор 
и истите не можат да бидат во спротивност со овој ста-
тут. 

Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на 
донесувањето. 

 
XIII . ДЕЛОВНА ТАЈНА 

 
Член 42 

Друштвото има право, одредени податоци со чие 
неконтролирано откривање може да биде нанесена 
штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за 
деловна тајна. 

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се 
утврдува со  акт кој го донесува управниот одбор. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, 
кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи 
за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок, 
или постои обврска јавно да се објави. 
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XIV. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ 
 

Член 43 
Овој статут се менува и дополнува со одлука за из-

мена и дополнување на статутот. 
Постапка за измени и дополнување на статутот мо-

жат да покренат управниот одбор, односно надзорниот 
одбор како и акционерите кои имаат најмалку една де-
сеттина од вкупниот број на акциите со право на глас. 

Иницијативата во форма на амандмани се доставува 
до управниот одбор. 

Предлогот на одлуката за измени и дополнување на 
статутот во кој што се наведени предложените измени, 
без разлика кој ја дал иницијативата, ја утврдува управ-
ниот одбор. 

Утврдениот предлог на одлука мора да биде образ-
ложен. 

Одлуката за измени и дополнувања на статутот ја 
донесува собранието на друштвото. 

Собранието со одлука за измена и дополнување на 
статутот го овластува управниот одбор да подготви 
пречистен текст на статутот во кој што се внесуваат из-
мените извршени со одлуката за измена на статутот ка-
ко и одлуките кои имаат карактер на одлука за измена 
на статутот. 

 
XV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 44 

Овој статут влегува во сила со донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.19-3700/1                      Претседател на Владата 

26 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1620. 

Врз основа на член 29 став 7 од Законот за извршу-
вање на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/2006), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА ПРИПАД-
НИЦИТЕ НА СЕКТОРОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО- 

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат униформата и 

ознаките на припадниците на секторот за обезбедување 
во казнено-поправните и воспитно-поправните устано-
ви (во натамошниот текст: припадници). 

 
Член 2 

Припадниците имаат зимска и летна униформа. 
Во случаите определени со овој правилник припад-

ниците може да користат и дополнителни делови на 
униформата. 

 
II. УНИФОРМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ 

 
1. Зимска униформа на припадниците  -  мажи 
    

Член 3 
Зимската униформа на припадниците - мажи се со-

стои од: ветровка со влошка, панталони, капа, кошула 
со долги ракави, џемпер, пуловер, вратоврска, кожени 
ракавици и длабоки чевли. 

Член 4 
Деловите на зимската униформа ги имаат следниот 

крој и боја:  
1. Ветровката со влошка е изработена од водоотпор-

на ткаенина со суровински состав 80% полиестер и 20% 
памук, во темно сина боја. Ветровката е со превиткано 
положен околувратник со капа за заштита од дожд и 
снег. Се закопчува со патент и лајсна до под грлото. На 
долниот и горниот крај лајсната се закопчува со копче. 
На долниот дел странично се поставени два џеба кои се 
закопчуваат со патент и лепенка. Задниот дел на ветро-
вката е споен. На кавадурата на задницата од двете стра-
ни има парче што формира фалта за покомотно движе-
ње. Ракавите се од два дела. На долниот дел ракавите 
имаат манжетна на која е пришиена шпангла што се за-
копчува со копче и на 4 см е сошиено уште едно копче. 
Ветровката е со соодветна должина под колковите. На-
рамениците на ветровката се од истата ткаенина и се 
изработени така за да може на нив да се постават (навле-
чат) нараменици со ознаките за звањата. Внатрешниот 
дел е од свилена ткаенина со соодветна боја. Внатреш-
ниот дел е со влошка која допира до ракавите и може да 
се вади. На влошката од левата страна има нашиено џеб.  

2. Панталоните се изработени од ткаенина камгарн, 
со суровински состав 85% волна и 15% полиестер во 
оловносина боја. Однапред имаат по две фалти лево и 
десно. Напред имаат два џеба и еден одназад од десната 
страна кој се закопчува со копче. Панталоните имаат по-
требен број гајки за ремен. Ногавиците се без манжетни 
и странично лево и десно имаат прошиено ширит.  

3. Капата е изработена од ткаенина камгарн, со су-
ровински состав 85% волна и 15% полиестер. Сонце-
бранот е благо свиткан. Горниот дел е составен од 5 
(пет) дела. Однапред има испуска од егализер во сина 
боја 2 мм широчина. Одназад се прилагодува со ластик 
обложен со истата ткаенина како капата. 

4. Кошулата со долги ракави е изработена од пуп-
лин или друга слична ткаенина со светлосина боја и е 
со вообичаен крој. 

5. Џемперот е изработен од волнено предиво во 
темно сина боја. Џемперот е со ролка јака која се за-
копчува со патент. На ракавите во пределот на лактите 
и нарамениците има нашиено парчиња за зајакнување 
од камгарн ткаенина. Нарамениците се изработени ка-
ко кај ветровката со можност за навлекување на еполе-
ти за ознаки на звања. 

6. Пуловерот е изработен од волнено предиво во 
темно сина боја со вообичаена широчина и должина.     

7. Вратоврската е во темно сина боја со вообичаен 
крој и должина. 

8. Кожените ракавици имаат вообичаен крој со 
раздвоени прсти, имаат црна боја, а од внатрешната 
страна се поставени со крзно. 

9. Длабоките чевли се со вообичаен крој и без укра-
си. Имаат црна боја, а од внатрешната страна се поста-
вени со крзно. 

 
2. Зимска униформа на припадниците - жени 
 

Член 5 
Зимската униформа на припадниците - жени се со-

стои од: ветровка со влошка, панталони, здолниште, 
капа, кошула со долги ракави, џемпер, пуловер, врато-
врска, кожени ракавици и чизми. 

 
Член 6 

Ветровката со влошка, панталоните, капата, кошула-
та со долги ракави, џемперот, полуверот, вратоврската и 
кожените ракавици од зимската униформа за припадни-
ците - жени се изработени од ист материјал и имаат иста 
боја и изглед како и соодветните делови на униформата 
за припадниците мажи, со тоа што нивниот крој е прила-
годен спрема анатомската конструкција на жената. 
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Останатите делови од зимската униформа го имаат 
следниот крој и боја, и тоа: 

1. Здолништето е изработено од ткаенина камгарн, 
суровински состав од 85% волна и 15% полиестер во 
оловно сина боја. Предницата и задницата по средината 
се сечени и завршуваат со дупла фалта. Однапред и од-
зади има по четири нашивки. Се закопчува одназад со 
патент и копче на појасот, а внатре целосно има постава.  

2. Чизмите се со вообичаен крој и без украси. Сарите 
се меки и допираат до под коленото. Чизмите имаат цр-
на боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно. 

 
3. Летна униформа на припадниците – мажи 

 
Член 7 

Летната униформа на припадниците - мажи се со-
стои од: кратка виндјакна, панталони, капа, кошула со 
кратки ракави со нараменици, памучна блуза со кратки 
ракави, мантил за дожд и плитки чевли. 

 
Член 8 

Деловите на летната униформа го имаат следниот 
крој и боја: 

1. Кратката виндјакна е изработена од тергал ткаени-
на, суровински состав 65% волна и 35% полиестер, со 
превиткано положен околувратник. Се закопчува со па-
тент и лајсна до под грло. На горниот и долниот крај на 
лајсната се закопчува со копче. Горе на левата страна 
има еден џеб со патент. Долу од двете страни на предни-
ците има по еден џеб со капак што се закопчува со коп-
че. Џебот има отвор и странично. Задницата е од два де-
ла. На кавадурата на задницата од двете страни има пар-
че што формира фалта за покомотно движење. Ракавите 
се од два дела. По должина на виндјакната и ракавот има 
ластик од 4 см широчина обложен со истата ткаенина 
како и виндјакната. Нарамениците на виндјакната се од 
истата ткаенина и се изработени така што на нив можат 
да се навлечат нарамениците со ознаките за звањата. 
Внатре виндјакната целосно има постава. На левата 
предница на поставата има еден внатрешен џеб со лајсна 
2 см широчина од истата ткаенина како виндјакната. Од-
назад во вратниот изрез на поставата има нашиено парче 
за појачување од ткаенина како виндјакната.  

Виндјакната е во темно сина боја, а копчињата на 
џебовите и на нарамениците се во оловно сива боја. 

2. Панталоните се изработени од тергал ткаенина, 
суровински состав 65% волна и 35% полиестер во тем-
но сина боја. Однапред имаат по две фалти лево и дес-
но. Одназад од двете страни имаат по една нашивка. 
Задниот џеб е на десната страна со два филца и капак 
со копче. Однапред се закопчуваат со патент и копче 
на појасот. Имаат потребен број на гајки за ремен. На 
предниот внатрешен  дел на ногавицата е прошиена по-
става. Ногавиците на панталоните се без манжетни, а 
од внатрешната страна на долниот дел  ногавицата е 
опшиена со лента. 

3. Капата е изработена од тергал ткаенина, со суро-
вински состав 65% волна и 35% полиестер. Сонцебра-
нот е благо свиткан. Горниот дел е составен од пет де-
ла. Однапред има испуска од егализер во сина боја 2 
мм широчина. Одназад се прилагодува со ластик обло-
жен со истата ткаенина како капата. 

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од ме-
шавина на памучно и синтетичко платно со нашиен и 
превиткано положен околувратник. Кошулата одна-
пред е порабена и се закопчува со копчиња со пречник 
од 10 мм со бела или иста боја како и кошулата. Кошу-
лата во горниот дел е отворена. На горниот граден дел 
има два џеба со испуска и преклоп за закопчување. На-
рамениците се од иста ткаенина како кошулата и се 
изработени така што на нив да може да се навлечат 
еполети со ознаки за звањата. Еполетите се во темноси-
на боја и се изработени од тергал. 

5. Памучната блуза со кратки ракави е изработена 
од 100% памук или мако во бела или темносина боја со 
положен околувратник со три копчиња со иста боја ка-
ко блузата.  

6. Мантилот за дожд  е од гумирана најлонска ткае-
нина и има  ќулавка прилагодена за вадење и ремен од 
истата ткаенина како мантилот. Прилагоден е за при-
копчување на влошка како и зимската ветровка. Има 
нараменици за ознаки за звањата. Мантилот е со дол-
жина до листовите на нозете и се закопчува со копчи-
ња. Однадвор во висина на половината има два коси 
џеба со вообичаена големина. Од околувратникот до 
средината на градите и преку плеќите мантилот е зајак-
нат со иста ткаенина. На плеќите како и под поработ 
вшиена е мрежеста ткаенина која овозможува испару-
вање на потта. 

7. Плитките чевли се со вообичаен крој со или без 
врвки со кожен или гумен  ѓон и без украси. Имаат цр-
на боја со потпетици во висина до 3 см. 

 
4. Летна униформа на припадниците - жени 

 
Член 9 

Летната униформа на припадниците - жени се со-
стои од: кратка виндјакна, здолниште, панталони, капа, 
кошула со кратки ракави со нараменици, памучна блу-
за со кратки ракави, мантил за дожд и плитки чевли. 

 
Член 10 

Кратката виндјакна, панталоните, капата, кошулата 
со кратки ракави со нараменици, памучната блуза со 
кратки ракави, мантилот за дожд и плитките чевли од 
летната униформа за припадниците - жени се изработе-
ни од истиот материјал и во иста боја и изглед како и 
соодветните делови на летната униформа на припадни-
ците - мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден 
спрема анатомската конструкција на жената, при што 
плитките чевли имаат потпетици до 4,5 см. 

Здолништето е изработено од тергал ткаенина со 
суровински состав 65% волна и  35% полиестер во тем-
носина боја. Предниот и задниот дел се сечени и завр-
шуваат со дупла фалта. Однапред и одзади имаат по 
четири нашивки. Се закопчува одназад со патент и 
копче на појасот, а внатре е целосно поставено. 

 
5. Делови на униформа кои се составен дел на  

зимската и летната униформа 
 

Член 11 
Со зимската и летната униформа на припадниците - 

мажи и жени им припаѓаат и следните делови од уни-
форма: широк ремен со шнола (опасач), тесен ремен за 
панталони со шнола, футрола за пиштол, футрола за 
резервна рамка за муниција, футрола за лисици за врзу-
вање, футрола за батериска ламба, футрола за клучеви 
и држач за гумена палка. 

1. Широкиот ремен со шнола (опасач) е изработен 
од говедска бокс кожа со должина од 105 до 130 см и 
широчина од 4,5 см и е во црна боја. 

2. Тесниот ремен е изработен од галантериска кожа 
со иста должина како широкиот ремен се ширина 2,5 см. 

3. Футролите за пиштол, резервна рамка, лисици, 
батериска ламба, клучеви и држач за гумена палка се 
изработена од истиот материјал како широкиот ремен. 

 
6. Дополнителни делови на униформата 

 
Член 12 

За извршување на определени задачи и работи на 
припадниците мажи и жени им припаѓаат и соодветни 
дополнителни делови на униформата, и тоа: стражар-
ска бунда, работна облека, гумени чизми ранец, шлем, 
заштитен елек (панцир) и заштитна маска. 
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1. Стражарската бунда е од импрегнирано платно 
со вообичаен крој и поставена со крзно. Бундата е со 
оловносина боја со должина до половина на листовите 
на нозете. 

2. Работната облека е изработена од материјал со со-
став 65% памук и 35 % полиестер со оловносина боја. 

3. Гумените чизми се со црна боја и со вообичаена 
изработка. 

4. Ранецот и шлемот се со стандардна изработка со 
сина боја. 

5. Заштитниот елек е од посебно панцир платно. 
  

III. ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ 
 

Член 13 
Припадниците на капата и на левиот ракав носат 

пенолошкиот амблем кој се состои од тркало, клас жи-
то, отворена книга и гулаб кој само што не полетал. 
Амблемот се изработува со везење, пластифицирање 
или печатење на ткаенина од црна боја на бела основа. 
Амблемот е со дијаметар од 8 см, а во горниот дел ис-
пишани се зборовите РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
КПУ и ВПУ. Амблемот се нашива на горниот дел од 
ракавот во висина на горниот раб на џебот, се носи на 
ветровката, кратката виндјакна, џемперот, кошулите и 
памучните блузи со краток ракав. 

Ознаките за звања се носат на сите делови од уни-
форма што имаат нараменици. За звања на припадни-
ците се определуваат следните ознаки: 

1. Ознака за звањето приправник се состои од еден 
посребрен ширит од 1-2 см кој е зашиен во хоризонтал-
на линија на растојание од 2 см од надворешниот раб 
на нараменицата, а нараменицата е опшиена со посре-
брен пораб. 

2. Ознаката за звањето помлад надзорник е иста ка-
ко за приправник со тоа што се става еден посребрен 
амблем на растојание од 1 см од ширитот. 

3. Ознаката за звањето постар надзорник е иста ка-
ко за помлад надзорник со тоа што се става  уште еден 
посребрен амблем на растојание од 1 см од првиот амб-
лем. 

4. Ознаката за звањето виш надзорник е иста како 
за постар надзорник со тоа што се става  уште еден по-
сребрен амблем на растојание од 1 см од вториот амб-
лем. 

5. Ознаката за звањето командир се состои од еден 
позлатен ширит кој е зашиен во хоризонтална линија 
на растојание од 2 см од надворешниот раб на нараме-
ницата и еден позлатен амблем на растојание од 1 см 
од ширитот, а нараменицата е опшиена со позлатен по-
раб. 

6. Ознаката за звањето заповедник е иста како озна-
ката за командир на која се додава уште еден амблем 
на растојание од 1 см од првиот амблем. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за униформата, сим-
болот и ознаките на звањата на припадниците на стра-
жата во казнено поправните установи и воспитно по-
правните домови (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.16/94). 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
    Бр. 07-1006/1                     Министер за правда, 

24 септември 2007 година       Михајло Маневски, с.р. 
       Скопје 

1621. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за извршу-

вање на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/2006), министерот за правда донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ВИДОВИТЕ И  НАЧИНИТЕ НА ТРЕТМАН 
НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
а) Поим и принципи на третман 
 

Член 1 
Со ова упатство се определуваат примената  на ви-

довите и начините на  третман  на  осудените лица во 
казнено-поправните установи (во натамошниот текст: 
установа). 

 
Член 2 

Одредбите на ова упатство се однесуваат и на видот 
и мерките на третман на малолетните лица на кои им е 
изречена  воспитна мерка упатување во воспитно-по-
правен дом, доколку со друг пропис не е поинаку опре-
делено. 

 
Член 3 

Под поимот “третман” се подразбира динамичен 
систем на методи, мерки и постапки спрема осудените 
лица во установата за време на извршување на казната 
затвор и постинституционалниот период заради насо-
чување, развивање и остварување на позитивни кара-
ктерни особини и способности, а со крајна цел нивна 
ресоцијализација или социјална адаптација во општес-
твото по издржувањето на казната. 

Третманот може да биде пенален, односно институ-
ционален и постпенален, односно постинституционален. 

 
Член 4 

Третманот произлегува од индивидуализацијата на 
извршувањето на санкциите, која всушност претставу-
ва појдовна основа на ресоцијализацијата. 

Концептот на индивидуализација на третманот, по-
крај тоа што се заснова на должината на изречената 
казна и видот и тежината на кривичното дело, примар-
но се заснова на резултатите од интердисциплинирано 
организираната опсервација на личноста на осуденото 
лице во приемното одделение, по пат на анализа и син-
теза на кримонолошко-пенолошки, социолошки, пси-
холошки, медицински, педагошки и други слични ис-
питувања на личноста. 

Со опсервирање на личноста на осуденото лице се 
добиваат резултати, односно показатели за: карактер-
ните црти, својствата, склоностите и навиките, психо-
физичките особини на личноста, интелектуалното и 
културното ниво, видот на образование и оспособено-
ста за одреден вид работа, здравствената, социјалната и 
материјалната состојба, како и други социолошки, пе-
дагошки и пенолошки индикатори. 

Врз основа на добиените резултати од проучување-
то на личноста на осуденото лице се врши негова кла-
сификација во одредено одделение односно класифика-
циона третманска група, заради применување на мерки 
на воспитување и ресоцијализација  од ист вид. 

 
Член 5 

Третманот спрема осуденото лице се насочува кон 
развивање на позитивните особини со кои личноста 
располага, проширување на знаењата, подигање на све-
ста, промена на сфаќањата на вредностите и ставовите 
спрема себе, и општеството воопшто, позитивни иден-
тификации, развивање на социјалните црти на лично-
ста, привикнување на работата, оспособување на заед-
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нички живот во установата, поттикнување на самостој-
но решавање на сопствените проблеми и самовоспиту-
вање, оспособување за успешна интеграција во живо-
тот на слобода, промена на начинот на живеење и ра-
бота, промена на навиките и склоностите, а со самото 
тоа и кон промена на неговата личност и однесување 
во општеството. 

Третманот не е насочен само кон ресоцијализација 
на осудените лица, туку и кон социјална адаптација, 
особено кон осудени лица кои силно се спротивставу-
ваат или изрично го одбиваат третманот, односно кон 
почитување на определени правила на постапување 
што не се во функција на ресоцијализацијата кај полес-
ни категории на осудени лица. 

 
Член 6 

Работите на третманот на осудените лица во уста-
новата првенствено ги остваруваат вработените од се-
кторот за  ресоцијализација. 

Во функција на третманот се и редовните активно-
сти на вработените лица во секторот за обезбедување, 
стопанско-инструкторскиот сектор и секторот за здрав-
ствената заштита во рамките на законски определените 
надлежности и одредбите на куќниот ред. 

 
Член 7 

Вработените во установата, особено лицата кои 
учествуваат во третманот на осудени лица, треба да 
пријават познанства, роднински или други врски со 
осудените лица кои настанале пред тие да започнат со 
издржување на казната. Обврската за пријава на род-
нински врски се однесува на брачен односно вонбра-
чен другар, роднина по крв во права линија до кој и да 
е степен, во странична линија до четвртиот степен, а по 
сватовство до вториот степен. 

Директорот на установата ќе го изземе вработениот 
од учество во третманот спрема осуденото лице со кое 
е во роднинска или друга врска за цело време додека ја 
издржува казната. 

Вработените во врска со вршењето на службените 
задачи при спроведувањето на третманот на осудените 
лица не треба да примаат подароци од нив, членовите 
на нивните семејства или од други лица со кои службе-
но контактираат во однос на третманот. 

 
Член 8 

Остварувањето на ресоцијализацијата или социјал-
ната адаптација на осудените лица се заснова врз почи-
тување на следните основни принципи: 

- на познавање на секое осудено лице; 
- на непрекинато ангажирање на осуденото лице; 
- на почитување и доверба спрема осуденото лице; 
- на активно и доброволно вклучување на осудено-

то лице во сопствениот третман; 
- на развивање на позитивните карактерни особини 

и способности за брзо и успешно враќање  во  општес-
твото; 

- на систематичност и постапност во спроведување-
то на третманот; и 

- на единство на превоспитните влијанија. 
 

Член 9 
Принципот на познавање на секое осудено лице по-

себно е основен предуслов посебно за организирање на 
превоспитниот третман. 

За правилно спроведување на третманот секторот 
за  ресоцијализација на установата се запознава со сите 
аспекти на минатото на осуденото лице, како што се: 
мотивите, причините и условите во кои го извршил 
кривичното дело; психолошката структура на личноста 
(свест, интелигенција, карактерни и други црти на лич-
носта); неговите социјални особини и слабости; мате-
ријалната и семејната состојба; неговата здравствена 

положба и други показатели од субјективна и објектив-
на природа, преку сестрана анализа на судската доку-
ментација, извештаите од приемните одделенија и ин-
формациите кои социјалните работници од установата 
дополнително ги прибираат од терен. 

Дополнителни сознанија секторот за ресоцијализа-
ција непосредно стекнува низ секојдневните интерак-
ции со осудените лица во текот на спроведувањето на  
третманот, со примена на мерки и инструменти како 
што се: тестови, интервјуа, социометриска постапка, 
лобитехника, анкета, прашалник, скали и друго. 

 
Член 10 

Принципот на непрекинато ангажирање на осудено-
то лице во суштина се остварува преку осмислено не-
прекинато исполнување на неговиот престој во устано-
вата, со третмански активности од различен вид (распо-
редот на активностите пропишани во куќниот ред на 
установата во текот на 24 часа, задачи, задолженија и ба-
рања), со цел да не се остави простор за други влијанија 
што би биле насочени против целите на третманот. 

 
Член 11 

Принципот на почитување и доверба спрема осуде-
ното лице, претпоставува активен однос на вработени-
от заснован на почитување на личноста на секое осуде-
но лице, без оглед на тежината на кривичното дело, со 
што се овозможува стекнување на меѓусебна доверба. 
Тоа предизвикува позитивно однесување во осуденич-
киот колектив и други манифестациони облици на еле-
ментарни општествени вредности. 

 
Член 12 

Успешноста на превоспитниот третман во голем дел 
е условена од активно и доброволно вклучување на осу-
деното лице во сопствениот третман. Заради тоа, врабо-
тените во целина на третманските активности кон осуде-
ното лице пристапуваат како кон свесен и творечки суб-
јект кој треба да сфати дека сите третмански активности 
се мотивирани од желбата да му се помогне во стекнува-
њето на одредени знаења, формирање на правилни ста-
вови и создавање на позитивни навики кои ќе го подиг-
нат нивото на неговата лична и општествена свест. 

 
Член 13 

Принципот на развивање на позитивните карактерни 
особини и способности за брзо и успешно враќање  во  
општеството во спроведувањето  на третманот подраз-
бира доведување на осуденото лице во положба да из-
гради сопствен поглед на реалноста низ индивидуалното 
созревање на неговата личност со  почитување како на 
своите така и на туѓите добра, вредности и интереси. 

Со изградувањето на сопствениот поглед на реално-
ста и со развивање на чувството на одговорност осуде-
ното лице стекнува способност на интеграција, однос-
но адаптација во општествената средина, која ќе обез-
беди такво постапување кое нема да ги доведе во судир 
неговата лична свест со општествените норми, индиви-
дуалното однесување со социјалното, односно индиви-
дуализацијата на осуденото лице со бараниот степен на 
ресоцијализација или социјална адаптација. 

 
Член 14 

Принципот на систематичност и постапност во 
спроведувањето на третманот го сочинува севкупноста 
на мерките, методите и облиците што треба да доведат 
до остварување на ресоцијализацијата, односно соци-
јалната адаптација на осуденото лице. 

Изборот на конкретните превоспитни мерки зависи 
од потребите на секое осудено лице поединечно, и тие 
се изведуваат по претходно изработен план за конкрет-
но постапување со јасно назначување на систематично-
ста и постапноста на мерките. 
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Член 15 
Суштината на принципот на единство на третман-

ските влијанија се состои во свесното поврзано и коор-
динирано дејствување на сите фактори, односно учес-
ници во третманот. 

Службените лица во принцип треба да имаат изгра-
ден и усогласен еднаков службен однос кон сите осуде-
ни лица. Односот се заснова на почитување на загаран-
тираните права на осудените лица, а од пенолошка 
гледна точка тој не треба да содржи симпатии, омраза 
или други видови на приватни и неслужбени мотиви. 

 
б) Облици на третман на осудени лица 

 
Член 16 

Третманот  на осудените лица се остварува со при-
мена на повеќе современи облици на институционален 
третман, како што се: 

-  работа на осудени  лица; 
- морално-етичко  воспитување и образование; 
- слободна  активност (спорт, рекреација, културно-  

уметничка  работа); 
- осуденичко самоорганизирање; 
- медицински-психолошки третман на поодделни 

категории на осудени лица (за определено време или за 
целиот период од  издржувањето на казната). 

 
1. Работа на осудени  лица  како облик на третман 

 
Член 17 

Преку работата осудените лица образовно, стручно 
и професионално се оспособуваат за самостоен и кори-
сен живот на слобода, ги развиваат работните навики и 
креативност и воопшто интересот кон работата. 

Покрај тоа, со работа на осудени  лица  како облик 
на третман доаѓа до израз и етичката функција на рабо-
тата изразена преку развивање на ред и дисциплина во 
колективот, спречување на неврози, депресии, психози, 
досада и избегнување на морална и физичка деградаци-
ја со бескорисно поминување на времето. 

 
Член 18 

Вклучувањето на осудените лица во работниот про-
цес се остварува со целосно почитување на следните 
начела:  

- работата не треба да има понижувачки карактер; 
- земање во предвид на физичките и психичките 

способности на осудените лица при остварувањето на 
правото на работа; 

- овозможување на осудените лица да го избираат 
видот на работата; 

- ангажирање на осудените лица на продуктивна ра-
бота во определено работно време; 

- професионално, стручно и корисно оспособување; 
- овозможување на еднакви услови за работа како 

на слобода и 
- правилно определување на надоместокот за работа. 
 

Член 19 
Начелото на исклучување на понижувачкиот кара-

ктер на работа на осуденото  лице означува дека таа спо-
ред својот вид и услови за вршење не треба да биде по-
нижувачка и да води кон предизвикување на чувство на 
принуда кон работата и ресоцијализацијата  воопшто. 

Работата на осуденото  лице треба да биде третира-
на на ист начин како и нормалната и редовната актив-
ност на слободниот човек и да претставува составен 
дел на третманот. 

За особено понижувачки работи се сметаат: тешки 
и некорисни физички работи под неповолни временски 
услови и без средства за заштита, работите во камено-
ломи, рудници, сушење на мочуришта, работа со хеми-
ски и радиоактивни материи штетни по здравјето на 
луѓето, изведување на работи во несоодветна облека 
која предизвикува јавна љубопитност и сл. 

Член 20 
Начелото на земање предвид на психичките и фи-

зичките способности на осуденото лице при остварува-
њето на правото на работа претпоставува избор на ра-
бота која нема да ги надминува неговите физички и 
психички можности, а ќе воспостави активен однос 
спрема трудот со негово доброволно и самостојно 
вклучување во работниот процес, а со тоа и во сопстве-
ното воспитување. 

Вработените со целокупноста на своето воспитно 
влијание го поттикнуваат осуденото лице да ги активира 
сопствените внатрешни сили за самостојно постигнува-
ње преку истакнување на мотивите за творечко ангажи-
рање (остварување на материјална егзистенција, економ-
ска помош на своето семејство, докажување на способ-
носта за работа и остручување, постигнување на само-
стојност и независност во животот на слобода со кори-
стење на остварените стручни квалификации во устано-
вата, корисно исполнување на времето, соработка со 
другите осудени лица, стекнување со погодности итн). 

 
Член 21 

При изборот на видот на работата на осудените ли-
ца се почитуваат нивните афинитети, желби, интереси, 
претходна стручна оспособност и квалификации. 

Начелото на овозможување на осудените лица да го 
избираат видот на работата се остварува во рамките на 
можностите на установата, претежно во стопанско-ин-
структорскиот  сектор, а доколку можат да се остварат ус-
лови за извршување на казната за конкретна категорија на 
осудени лица, работата може да се изведува и надвор од 
установата кај правни лица или други институции. 

 
Член 22 

Начелото на ангажирање на осудените лица со про-
дуктивна работа во рамките на определено работно 
време ја исклучува можноста од работно ангажирање 
подолго од законски нормираното работно време во 
интерес на остварување на правата на осудените лица. 

 
Член 23 

Со почитувањето на начелото на професионално, 
стручно и корисно оспособување на осудените лица во 
текот на работата се зачувуваат и зголемуваат способ-
ностите на осудените лица да се  вклучат  во општес-
твото  со  најдобри  изгледи за  самостоен живот преку 
вклучување во вршење на разновидни работи во сто-
панско – инструкторскиот  сектор, како што се: инду-
стриски погони, работилници, земјоделски економии, 
сервиси, продавници, угостителски објекти, работи од 
интелектуален карактер и др. 

Работното оспособување го вршат инструктори и 
други остручени лица коишто со остручувањето на 
осудените лица за вршење на определени занимања ги 
оспособуваат за вработување и самостојно обезбедува-
ње на егзистенција на слобода. 

Инструкторите и другите остручени лица создаваат 
кај осудените лица свест за значењето на работата, вли-
јаат да ја засакаат работата, да ги променат негативните 
ставови кон работата, да ја вратат довербата кон сопс-
твените вредности и да градат нова смисла на животот. 

Инструкторите и другите остручени лица посебно во-
дат грижа за степенот на познавањето на работата на осу-
дените лица, нивната самостојност, продуктивноста и ква-
литетот на работа, рационалноста, интересот, степенот на 
постојаност и истрајност, односот кон средствата за рабо-
та, соработката со стручните лица и другите осудени лица 
од работната група, нивната општа дисциплина во работа-
та, степенот на стекнатите работни навики и сл. 

Мислењето на инструкторот може да биде и основа 
за рекласификација, стекнување со погодности и дис-
циплинско казнување, за користење на институтите ус-
ловен отпуст, помилување и сл. 
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Член 24 
Начелото на овозможување еднакви услови за рабо-

та со оние на слобода подразбира овозможување на 
што е можно поблиски методи и организација на рабо-
та во установата со иста или слична работа на слобода; 
користење на минимална  хигиенско-техничка заштита 
при работа; придавање на еднакво значење и третман 
на работата со иста таква работа надвор од установата 
во смисла на примена на исти стандарди, производс-
твени норми, квалитет на производи и сл.; како и ос-
тварување на работниот третман за поодделни катего-
рии на осудени лица во слободни услови надвор од 
установата, со што се зголемува ефикасноста на осуде-
ничката работа како средство на третман. 

 
Член 25 

Начелото на правилно определување  на надоместо-
кот за работата е во функција на остварување на корис-
но психолошко дејство кај осуденото лице. 

 
2. Морално-етичко воспитување и образование како 

облик на третман 
 

Член 26 
Воспитувањето се остварува како интеракција на 

повеќе влијанија насочени кон изградување на ставови 
спрема социо-етичките проблеми и утврдените оп-
штествени норми, кон позитивно структурирање на 
личноста и нејзино менување и збогатување на психич-
ки, физички, морален и општествен план, а се во функ-
ција на создавање основа за  вклучување  во општес-
твото  со  најдобри  изгледи за  самостоен живот. 

Со методите, постапките и средствата што ги кори-
стат вработените во процесот на воспитувањето, се по-
стигнува градење на лична одговорност, доброволно 
вклучување во сопствениот третман, откривање на по-
зитивните способности, разбирање на малодушноста, 
сомневањето, затвореноста и отпорот спрема воспит-
ните влијанија; враќање на изгубената доверба во сопс-
твените сили, сфаќање на сопствената статусна полож-
ба и афирмирање на сфаќањето кај осудените лица де-
ка не се исклучени од општествениот живот. 

Морално-етичкото воспитување се остварува низ 
зборови, објаснувања, сугерирања, како и со едновре-
мено користење на другите облици на третман на осу-
дените лица. 

 
Член 27 

Педагошката работа со осудените лица во устано-
вите се остварува и преку нивно образование - општо и 
професионално. 

Во установите треба да се создаваат материјални, 
просторни и кадровски услови за овозможување на 
образовниот процес како дел од третманот. 

Секторот  за ресоцијализација врз основа на про-
ценката на личноста на осуденото лице, настојува да ги 
мотивира и да го насочи да се вклучи во образовниот 
процес, особено малолетните и помладите полнолетни 
лица, со цел тие да се стекнат со знаења од различни 
области и дејности на човековото живеење со што ќе се 
оспособат за разбирање на условите на живот во кои се 
наоѓаат, за сфаќање на различните надворешни агенси 
и конфликти што дејствуваат криминогено, за прифа-
ќање на социјално усогласени мислења, ставови, уве-
рувања, морални норми, позитивни навики кон трудот 
и кон елементарните општествени вредности воопшто. 

Стекнатите знаења ќе извршат промени во психоло-
шката структура на личноста врз чија основа се гради 
емоционалниот ефективниот живот и ќе се развијат по-
веќе способности од психолошки карактер (внимание, 
набљудување, помнење, судење, заклучување, генера-
лизација и сл.). 

Член 28 
Спрема осудените лица се спроведува образовен 

третман кој зависи од бројот и структурата на осудени-
те лица на кои им е потребен образовен процес, како и 
од психофизичките особини, личните својства, афини-
тети и желбите за стекнување со одреден вид на обра-
зование во рамките на објективните можности на уста-
новата. 

Образовен третман не се спроведува спрема опре-
делени категории осудени лица, како што се: психички 
заостанатите лица, умоболни и други хендикепирани 
лица кои подлежат на медицински третман, како и 
оние осудени лица кои поради отсуство на изградена 
мотивациска основа за образование, силно се спротив-
ставуваат на образовниот третман. 

 
Член 29 

Во функција на педагошкиот третман во установата 
се остваруваат и други активности од оваа област како 
што се: аналфабетски курсеви, подигање на нивото на 
школската наобразба, подучување, организирање на 
предавања за актуелни теми, избор на телевизиска про-
грама, користење на библиотечниот фонд и дневниот 
печат, културно-забавни активности и сл. 

Во остварувањето на образованието и воспитување-
то како единствен облик на третман на осудените лица, 
се вклучува секторот за ресоцијализација и  секторот за 
обезбедување на установата. 

 
Член 30 

Во процес на морално-етичкото воспитување и 
образование на осудените лица значајна е улогата на 
воспитувачите (педагози, психолози, социјални работ-
ници) и припадниците на секторот за обезбедување. 

Вработените во секторот за ресоцијализација со 
својата висока стручност, стрпливост, култура на одне-
сување и личен пример, врз основа на комплетното за-
познавање на личноста на секое осудено лице, низ се-
којдневните контакти го остваруваат процесот на ресо-
цијализација преку разни форми на дејствување и по-
стапки како што се: советувања во врска со општото и 
стручното образование; адаптирање во средината; из-
бегнување на конфликтни ситуации и нарушување на 
дисциплината; следење на активностите на работното 
место и во целина во установата; укажување на помош 
во решавањето на личните проблеми; примање на раз-
ни подароци од осудените лица; следење на здравстве-
ната состојба; присуство и посредство во комуникаци-
јата помеѓу осудените лица и други лица надвор од 
установата; учество во реализација на групни методи 
на третман; подготвување и водење на постапки за дис-
циплинско казнување на осудените лица; давање на 
мислење за поведението на осудените лица при одлу-
чувањето за давање на погодности; подготвување на 
извештаи и предлози за условен отпуст, помилување и 
предвремено отпуштање на слобода; развивање на ин-
терес кај осудените лица за корисно исполнување на 
слободното време и сл. 

Бројот на осудените лица во воспитна група со која 
работи еден воспитувач се определува зависно од кла-
сификацијата по одделенија и тоа во отворено и полуо-
творено одделение, најмногу до 30 осудени лица, а во 
затворено одделение најмногу до 15 осудени лица. 

Улогата на воспитувачите во установата првенстве-
но е насочена кон проучување на личноста на осудено-
то лице во приемното одделение; следење на каракте-
ристиките на личноста во текот на издржувањето на 
казната; проучување и верификација на сознанијата за 
свесните и потсвесните аспекти на минатото на осуде-
ното лице, сегашното поведение, промените на негови-
те способности, мотивацијата; факторите на фрустра-
цијата и користењето на одбранбените механизми за 
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нивно надминување, карактерот и функционирањето 
на менталниот склоп; свеста за значењето на општес-
твените и културните влијанија во определувањето на 
неговите ставови, односно истражување на севкупната 
психосоцијална структура на личноста, а со цел за 
одредување или промена на класификационата група 
во која ќе се применуваат на соодветни мерки на трет-
ман што водат кон најефикасни промени во неговото 
однесување. 

Врз основа на целосната претстава за комплетната 
личност на осуденото лице за неговите ставови и  вред-
ности, мотивите што го навеле на вршење на кривично-
то дело, како и за тешкотиите и проблемите со кои се 
соочува, воспитувачите својата улога ја насочуваат и 
кон помагање на осуденото лице во разрешувањето на 
неговите проблеми од социјален карактер (проблеми во 
семејните односи, незгриженост на работно-неспособ-
ни членови на неговото семејство, регулирање на ста-
тусот на работното место, неадаптибилност во осуде-
ничката средина и др.), преку остварување на контакти 
со државни органи, посети на семејството, активности 
на прилагодување на осуденичката средина на потре-
бите на осуденото лице и сл. 

Припадниците на секторот за обезбедување низ по-
стојаниот контакт со осудените лица остваруваат зна-
чајна улога во процесот  на  ресоцијализацијата, главно 
преку контрола на реализирањето на активностите од 
куќниот ред; водење на забелешки за уредноста и дис-
циплината; спречување на бегства и други недозволени 
активности; спроведување на дисциплинските казни, а 
по потреба и преку репресивно дејствување. Со граде-
ње на правилни интерперсонални односи со осудените 
лица засновани на службен однос и елиминација на ка-
кви било други мотиви во постапувањето, се постигну-
ва компатибилност и усогласеност со другите мерки на 
третман со секторот за ресоцијализација. 

 
3. Слободни активности (спорт, рекреација, култур-

но - уметничка работа) како облик на третман 
 

Член 31 
Во функција на одржување на редот и дисциплина-

та во установата, како и за подобрување на ефикасно-
ста на ресоцијализацијата, установите изработуваат 
планови и програми и создаваат услови за организира-
но пополнување на слободното време на осудените ли-
ца со културно-уметнички и спортски активности. 

Како слободно време на осудените лица во устано-
вите се смета периодот кој преостанува откако ќе се 
одбие времето што е потребно за вршење на работни 
задачи, работите на одржувањето на хигиената, неоп-
ходниот осумчасовен ноќен одмор, посетувањето на 
наставата, учењето и учеството во групните облици на 
третман, како и неработните денови. 

 
Член 32 

Облиците на организирање на слободното време 
можат да бидат индивидуални и колективни. 

Видовите на слободни активности можат да бидат 
најразлични, како што се: секции (информатичка, 
драмска, музичка, уметничка, литературна, ликовна и 
друго); разни спортови; читање на книги и весници; 
слушање радио и следење телевизиска програма; посе-
тување на театарски и кино претстави; издавање на 
весници и билтени; посетување на предавања; на му-
зички концерти и слични активности. 

Учеството на осудените лица во културно-уметнич-
ките и спортските активности е на доброволна основа, 
а вработените влијаат на поттикнување и учество во 
вакви активности кои непосредно ги организираат и 
следат. 

4. Осуденичко самоорганизирање како облик  
на третман 

 
Член 33 

Осуденичкото самоорганизирање е облик на трет-
ман преку кој се настојува да се постигне целта на ре-
социјализација по пат на развивање на чувство на одго-
ворност на осудените лица за нивните постапки и пот-
тикнување самите да земат активно учество во своето 
воспитување и ресоцијализација, особено по прашања 
за подобрување на условите за заеднички живот и ра-
бота и за разрешување на проблемите на одделни осу-
дени лица. 

 
Член 34 

Осуденичкото самоорганизирање во установите се 
остварува преку формирање на соодветни тела како 
што се: комисии, совети, именување на одговорен осу-
деник, собни и павилјонски старешини и сл. 

Телата на осуденичкото самоорганизирање распра-
ваат за прашања од животот на осудените лица во 
спалните соби и просториите за дневен престој, за лич-
ната и колективната хигиена, за дисциплината и меѓу-
човечките односи, за одржување и чување на инвента-
рот, за остварување на поставените планови за произ-
водство, за работната дисциплина, за организирање на 
културно-просветни и спортски активности, изнесуваат 
предлози за пофалби и награди и други погодности, од-
носно дисциплински казни на одредени осудени лица. 

Телата на осуденичкото самоорганизирање, своите 
одлуки во вид на предлози ги доставуваат до управата 
на установата, каде што се одлучува за нивното прифа-
ќање или неприфаќање. 

Управата на установата го поттикнува, контролира 
и го насочува осуденичкото самоорганизирање покрај 
другото и со тоа што од составот на неговите тела ги 
оневозможува или ги отстранува осудените лица за кои 
постои мислење дека ќе го злоупотребат своето влија-
ние и штетно ќе влијаат на овој облик на третман. 
 
5. Медицинско-психолошки  третман за поодделни 

категории на осудени лица 
 

Член 35 
Медицинско-психолошки третман почнува да се 

спроведува веднаш по извршениот прием во установа-
та кај одделни  категории на  осудени лица врз основа 
на резултатите од испитувањето на личноста во прием-
ното одделение или во текот на издржувањето на каз-
ната, кога ќе се утврдат здравствени проблеми кај осу-
деното лице и тој третман трае сe додека постојат при-
чините за неговото спроведување. 

 
Член 36 

За време на спроведувањето на третманот, зависно 
од природата на заболувањето и здравствената состојба 
на осуденото лице другите облици и методи на третман 
се редуцираат на минимум или целосно се исклучуваат. 

 
в) Методи на третман на осудените лица 

 
Член 37 

Ресоцијализацијата и социјалната адаптација на 
осудените лица се остварува со помош на определени 
методи, односно на определен начин и според опреде-
лена постапка. 

Пенолошкиот третман во установите се остварува 
со помош на методите на индивидуално и групно по-
стапување. 

Резултатите во ресоцијализацијата на осудените ли-
ца се постигнуваат со едновремено користење на мето-
дите од ставот 2 на овој член за време на целиот тек од 
издржувањето на казната. 
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Член 38 
Индивидуалниот третман е насочен кон личноста 

на осуденото лице со цел за остварување на поинакви 
структурни и динамични црти на личноста кои нема да 
се јавуваат како индивидуални детерминанти на кри-
миналитет. 

Методи на индивидуален третман се индивидуал-
ниот разговор, индивидуалното советување и индиви-
дуалната терапија. 

Методи на индивидуалните методи не е иста спре-
ма сите осудени лица, туку тие се адаптираат спрема 
личните својства на секое осудено лице. 

Видот на избраните методи при индивидуалното 
постапување треба да води кон елиминација на нега-
тивните својства на осуденото лице, што влијаат за по-
јава на силни негативни мотиви. 

 
Член 39 

Индивидуалниот разговор е почетен метод на инди-
видуален третман, преку кој лицето што го спроведува 
го комплетира впечатокот и сознанието за осуденото 
лице и збира адекватни методолошки техники и ин-
струменти за натамошно постапување. 

Секој индивидуален разговор со осуденото лице се 
води врз основа на претходно подготвен ориентацио-
нен план и методика на неговото спроведување. 

За откривање на содржините кои се значајни за 
комплетен увид во карактеристиките на личноста и по-
ведението на осуденото лице, лицето што го спроведу-
ва овој метод со пристап на укажување и почитување 
на личноста на осуденото лице настојува да воспостави 
комуникација на доверба и отвореност во разговорот. 

 
Член 40 

Индивидуалното советување е главен и најчесто 
применуван метод на индивидуален третман со кој се 
настојува да се променат ставовите и поведението на 
осуденото лице. 

Индивидуалното советување се употребува врз 
онаа категорија на осудени лица која не е оптоварена 
со подлабоки психички пречки и душевни растројства 
и тоа се остварува во непосреден контакт помеѓу лице-
то  вклучено  во  третманот  и осуденото лице без при-
суство на други лица. 

Времетраењето и зачестеноста на овој метод на ин-
дивидуален третман го одредува лицето  вклучено  во  
третманот во зависност од личноста, потребите  и рас-
положивото време на  осуденото лице. 

 
Член 41 

Индивидуалната терапија претставува систем на 
повеќе дијагностички методи засновани на неколку те-
рапевтски правци.  

Дијагностичките методи на индивидуалната тера-
пија се користат кај осудените лица кај кои во проце-
сот на формирањето на структурата на личноста во неј-
зината потсвест преовладале силни негативни фактори, 
како што се душевни растројства, фамилијарни непри-
лики, фрустрации и сл. 

Методите на индивидуална длабинска терапија мо-
жат да ги изведуваат искусни, високостручни и едуци-
рани кадри. 

 
Член 42 

Пристапот на лицето  вклучено  во  третманот кон 
осуденото лице при спроведувањето на некој од мето-
дите на третман може да биде пермисивен  и авторита-
тивен, зависно од личноста на осуденото лице. 

Пермисивниот пристап подразбира допуштање на 
поголема слобода на осуденото лице во дефинирањето 
на својата положба во установата и можност на избор 
на поведение. 

За авторитативност пристап се врши ограничување 
на слободата на избор на поведение на осуденото лице 
во установата, односно се наложуваат позитивни вред-
ности и прифатливо поведение. 

 
Член 43 

Пристапот на лицето вклучено во третманот при 
спроведување на методите на индивидуално советување 
и индивидуален разговор може да биде директивен и не-
директивен, зависно од личноста на осуденото лице. 

Директивниот пристап на лицето  вклучено  во  
третманот се состои во негово активно постапување 
спрема осуденото лице со вистинска желба и усилба 
кај него да се создаде и уверување дека му се помага во 
совладувањето на секојдневните проблеми и тешкотии 
во изборот на поведението. 

При примената на недирективниот пристап, лицето  
вклучено  во  третманот остава осуденото лице само да 
ги изнесува своите проблеми и да изнаоѓа патишта и 
решенија за нивно решавање. Недирективниот пристап 
го претпоставува, исто така, и непосредниот контакт на 
воспитувачот на осуденото лице, но со воздржување од 
изнесување на свое мислење, сугерирање и поттикну-
вање кон изнаоѓање на решенија, со цел осуденото ли-
це само да ги согледа своите грешки и заблуди и врз 
основа на тоа да пронајде излез што ќе биде заснован и 
усогласен со целите на третманот. 

За примената на директивниот или недирективниот 
пристап при спроведувањето на индивидуалниот трет-
ман, одлучува лицето  вклучено  во  третманот. 

 
Член 44 

Индивидуалната терапија како метод на третман се 
остварува со примена на соодветни техники соодветно 
на тераписка едукација и ориентација на лицето  кое го  
спроведува  третманот. 

 
Член 45 

Групниот третман претставува истовремено план-
ско влијание врз определена група на осудени лица, 
преку кое се остваруваат позитивни третмански резул-
тати како врз групата како целина, така и во однос на 
нејзините поединечни членови. 

Заради остварување на групниот третман осудените 
лица вештачки се поврзуваат во хомогени или хетеро-
гени групи, слични или идентични на групите во кои ќе 
биде вклучен секој поединец по излегувањето на сло-
бода со цел да се изгради и зајакне отпорот на секој ни-
вен член од негативни влијанија, провокации и дестру-
ктивен притисок на кој ќе биде изложен во животот на 
слобода. 

Групниот третман на осудените лица се остварува 
главно низ два основни методи: групно советување и 
групна терапија. 

 
Член 46 

Со методот на групно советување се активираат и 
зајакнуваат позитивните својства присутни во лично-
ста на секој поединец во групата заради полесно адап-
тирање на условите за живот на слобода. 

Лицето  кое го води групното советување првенс-
твено го насочува својот ангажман во доведување на 
членовите на групата во психолошки интеракции кои 
ќе им помогнат во менувањето на нивните ставови и 
развивање на емоционално позрели облици на поведе-
ние, односно кон прифаќање на осуденичкиот живот 
без поголеми емоционални тензии, потреси и нетрпе-
ливост во меѓучовечките односи. 

 
Член 47 

При формирањето на групата се води грижа и за 
волјата на осуденото лице за вклучување во групата. 
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При формирањето на групите кај кои се применува 
методот на групно советување тие треба да бидат со-
ставени од 8 до 12 членови. 

Воспитувачот при формирањето на групата за при-
мена на групен третман, првенствено се раководи од 
класификацијата по одделенија, притоа водејќи сметка 
да не дојде до мешање на осудените лица од различни 
класификациони одделенија. 

 
Член 48 

За целосно исполнување на задачите и остварување 
на позитивни резултати со методот на групно советува-
ње потребно е да се одржат најмногу три состаноци од-
носно групни сеанси. 

Времетраењето  на  состаноците на лицето кое  го  
води  третманот со  групата трае од  45 до 90 минути, 
2-3 пати неделно за  време  од 2 до 3 месеци. 

При  спроведување  на  групното советување  се по-
читува начелото на тајност  на  разговорот . 

 
Член 49 

Групната психотерапија е метод на третман со кој 
се навлегува во подлабоките и посериозните емоцио-
нални проблеми на осуденото лице. 

Со ставање на поединецот во ситуација низ групни-
те односи да ги манифестираат своите длабоко скриени 
потсвесни емоционални проблеми, се настојува тие да 
се елиминираат, да се намали напнатоста и незадоволс-
твото и да се зголеми толерантноста кон другите лица 
во групата. 

 
Член 50 

Методот на групна психотерапија може да се оства-
рува низ повеќе терапевтски правци. 

Осуденичките групи кај кои се применуваат некои 
од методите на групна психотерапија можат да бидат од 
хомоген и хетероген состав. Примената на кој и да е ме-
тод на групна психотерапија зависи од обезбедената сог-
ласност и од активната соработка на осуденото лице. 

Методите на групна психотерапија ги изведуваат не-
вропсихијатри, психотерапевти и искусни психолози. 

 
Член 51 

За реализирање на методите на индивидуален раз-
говор и индивидуално и групно советување се користат 
следните педагошки техники на постапување со осуде-
ните лица: уверување, навикнување, поттикнување, 
спречување и присилување. 

 
Член 52 

Уверувањето се состои во систематско докажување 
насочено кон осуденото лице дека е потребно да го 
прифати она поведение што е во согласност со општес-
твените норми и вредности, како и во создавање и раз-
вивање на определени позитивни емоции кон должно-
ста за извршување на определени барања. 

Уверувањето ефикасно се остварува со правилно 
користење на следните средства: објаснување, пример, 
критика и самокритика. 

 
Член 53 

Навикнувањето е техника за оспособување на осу-
деното лице за вршење на определени задачи без пого-
лемо ангажирање на неговата свест и волја заради соз-
давање на позитивни и елиминирање на негативни на-
вики, односно совладување на неговиот отпор за врше-
ње на работни и хигиенски навики, покажување на кул-
турно поведение и слично, преку постојано вежбање. 

 
Член 54 

Поттикнувањето е методолошка техника со чија по-
мош се врши организирано системско и постапно вли-
јание врз емоциите, свеста и волјата на осуденото лице 
за манифестирање на позитивно поведение. 

Поттикнувањето се применува особено спрема 
осудени лица кои не се истрајни во своето позитивно 
однесување, кои се карактеризираат со слаба волја, 
отсуство на мотиви и желба за работа и учење како и 
спрема сите малодушни и колебливи лица на кои им е 
потребна поддршка за активирање на внатрешните 
сили во насока кон стекнување самодоверба и лично 
достоинство. 

Како средства за поттикнување на осудените лица 
се употребуваат ветувањето, одобрувањето, пофалбата, 
наградувањето и натпреварувањето. 

Особено ефикасно средство за поттикнување на 
осудените лица е наградувањето во облик на давање на 
погодности определени во куќниот ред на  установата. 

 
Член 55 

Спречувањето и присилувањето се педагошки тех-
ники кои овозможуваат да се сузбивање нарушувањето 
на редот и мирот во установата, односно кршењето на 
дисциплината од страна на осуденото лице. 

Средствата за остварување на спречувањето и при-
силувањето се: контрола, опомена, забрана, наредба, 
дисциплинска казна, а по потреба и употреба на средс-
тва на присилба и огнено оружје. 

 
Член 56 

За остварување на методот на групно советување, 
покрај педагошките техники и средства се користат и 
техники на терапевтско дејствување од  различен вид. 

 
II. СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ТРЕТМАНОТ КАЈ ОДДЕЛНИ ТРЕТМАНСКИ ГРУПИ 

 
а) Третман на осудени лица на казна затвор до една 

година  
 

Член 57 
Кај осудените лица на казна затвор до една година 

се применуваат сите облици, методи и техники на трет-
ман, зависно од личноста на осуденото лице, потребата 
од ресоцијализација, соодветноста на должината на 
казната спрема конкретниот метод и техника на трет-
ман и од класификационото распоредување. 

Повеќекратните повратници осуден на казни затвор 
до една година, кај кои претходно применетите облици 
и методи на третман не дале конкретни резултати, се 
подложуваат на построг режим на издржување на каз-
ната од останатите осудени лица, инсистирање на ма-
ксимално почитување на одредбите од куќниот ред на 
установата, понагласена примена на методолошките 
техники на навикнување, спречување и присилување, 
воздржување од давање на погодности, како и употре-
ба на одреден  вид  терапија. 

 
б) Третман на лица од женски пол во установата 

 
Член 58 

Сите облици на третман можат да се користат кај 
сите категории на лица од женски пол лишени од сло-
бода како што се: осудени лица на казни затвор над ед-
на година, осудени лица на кратки казни затвор до една 
година, осудени лица на казна малолетнички затвор, 
како и на лица на кои им е изречена воспитна мерка  
упатување  во  воспитно-поправен дом. 

 
Член 59 

Облиците, методите и техниките што се користат 
во третманот на лицата од женски пол се идентични со 
облиците, методите и техниките што се користат во 
превоспитниот третман на машките осудени лица, со 
нужно усогласување кон посебните биолошки и психо-
физички особини на жената. 



9 октомври 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 123 - Стр. 21 

Работата како облик на третман се преименува со 
нужна претпазливост и респективност во поглед на из-
борот на видот на работа која можат да ја вршат жени-
те согласно нивната полова предиспозиција и психофи-
зички способности. 

Медицинско-психолошкиот  третман има нагласена 
примена во текот на издржувањето на казната особено 
во период на бременост, породување и постпородилен 
период. 

 
в) Третман на осудени лица за извршени кривични 
делаод областа на сообраќајот и други кривични де-
ла од небрежност, нужна одбрана и крајна нужда 

 
Член 60 

Спрема осудените лица за извршени кривични дела 
од областа на сообраќајот и други кривични дела од 
небрежност, нужна одбрана и јрајна нужда, третманот 
се сведува на неопходни мерки насочени кон јакнење 
на внимателниот однос спрема определени ситуации и 
објекти. 

За таа цел, пристапот на лицата  вклучени  во  
третманот кон овие осудени лица е внимателен при 
изборот на облиците, методите и техниките на третман, 
особено делувајќи врз периферните фактори на нивно 
однесување како што се: карактерните недостатоци и 
симптомите на асоцијално поведение. 

Особено внимание во смисла на одвикнување, 
односно лекување, им се посветува на сторителите на 
кривични дела од областа на сообраќајот кај кои 
причина за извршеното кривично дело била склоноста 
кон консумирање на алкохол и кои делото го извршиле 
под дејство на алкохол. 

 
г) Третман на осудени лица сторители на крвни 

деликти 
 

Член 61 
Третманот на осудените лица сторители на крвни 

деликти има двостран карактер: ретрибутивен и трет-
мански, зависно од карактеристиките на нивната лич-
ност и потребата од нивно менување. 

Заради остварување на специфичноста на третман 
на секое осудено лице посебно, се формираат третман-
ски групи спрема различни категории на осудени сто-
рители на крвни деликти. 

При формирањето на третманските групи се води 
сметка за правилна проценка на вистинските црти на 
личноста, особено за оние кои се во корелација со нив-
ните мотиви што го определиле извршувањето на дело-
то, како и за други фактори кои извршиле негативно 
влијание и го предодредиле извршувањето на кривич-
ното дело, како што се: материјалниот и социјалниот 
статус и проблемите поврзани со него; образовната 
структура; индивидуалните вредности; влијанието на 
жртвата и на трети лица и сл. 

 
д) Третман на осудени лица извршители на други 

тешки кривични дела со умисла 
 

Член 62 
Под тешки кривични дела во смисла на ова упат-

ство се подразбираат: против животот и телото на чо-
векот; против државата; против вооружените сили на 
Република Македонија; против човечноста и меѓуна-
родното право; како и одделни кривични дела против 
слободите и правата на човекот и граѓанинот; против 
половата слобода и половиот морал; против здравјето 
на луѓето; против животната средина; против имотот; 
против јавните финансии, платниот промет и стопанст-
вото; против општата сигурност на луѓето и имотот; 
против јавниот ред и против правосудството.  

Според  специфичноста на  кривичното  дело, начи-
нот на неговото извршување, како и општествената  
опасност,  спрема  одделни  категории на осудени  ли-
ца се определува  посебен  третман  за кои  се изготву-
ваат посебни  програми.   

 
Член 63 

Кај сторителите на тешки кривични дела основен 
критериум за определување на третманот е видот  на 
кривичното дело. 

Дополнителни фактори кои го детерминираат трет-
манот на овие осудени лица се податоците кои укажу-
ваат на психосоцијалната структура на личноста, нив-
ните вредности, ставови и интереси. 

Третманот се остварува со индивидуално пристапу-
вање кон секое осудено лице посебно. 

Со примена на посебни стручни мерки и инстру-
менти заради следење на текот и ефектите од третма-
нот, се добиваат податоци за избор и менување на ме-
тодите и облиците на третман. 

 
Член 64 

Кај најтешките категории на осудени лица кај кои 
примената на методи и облици на третман не дава 
резултати во подолг временски период заради нивен 
силен отпор на третманското влијание и доминирање 
на асоцијални ставови, предрасуди и уверувања, трет-
манот има изразито ретрибутивен карактер. 

 
ѓ) Остварување на третман на осудени лица на 

казна доживотен затвор 
 

Член 65 
Основните облици и методи на третман се 

применуваат и во спроведувањето на третманот спрема 
лица кои издржуваат казна доживотен затвор, зависно 
од видот и тежината на кривичното дело, карактерис-
тиките на нивната личност, како и нивната кооператив-
ност и успешност на превоспитните влијанија. 

Делот што се однесува на ретрибутивниот карактер 
во првите 15 години од издржувањето на казната, пред 
се одреден од неможноста за користење на погодности 
кои се извршуваат надвор од кругот на установата и од 
неможноста за условно отпуштање на слобода. 

 
е) Остварување на третманот спрема малолетни ли-
ца осудени на казна малолетнички затвор и упатени 

на извршување на воспитна мерка 
 

Член 66 
Третманот на малолетните лица предодреден е од 

специфичноста на примена на методите на општа и 
социјална педагогија. 

При третманот на малолетните лица посебно вни-
мание се дава на образованието и стручното оспособу-
вање како мерки за подигање на нивното интелектуал-
но ниво, создавање на работни навики и развивање на 
чувство на одговорност кон општествените барања; 
кон воспитната и превоспитната работа како определу-
вачка ориентација на третманот на малолетните лица; 
како и организирање и интензивно користење на сло-
бодното време во форма на спортско-рекреативни ак-
тивности и контакти со надворешниот свет. 

 
Член 67 

Во рамките на институционалниот третман спрема 
малолетните лица се применува психолошкиот третман 
преку индивидуална и групна терапија. 

Изборот на методите зависи од криминогените вли-
јанија, условите на негативно формирање на личноста 
на малолетниците и нивните лични својства. 
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Спрема одделни малолетни лица можат да се при-
менат и посебни специјализирани терапии, терапевтски 
техники и медицински третман во посебни здравствени 
установи (клинички третман на малолетници со емо-
ционални и други видови на тешкотии, алкохоличари, 
наркомани, ментално болни и други слични катего-
рии). 

 
ж) Специфичности на третманот на осудени лица со 

психички проблеми 
 

Член 68 
Третманот на осудените лица со психички пробле-

ми се остварува со нивното издвојување од другите ка-
тегории на осудени лица и со примена на методи на 
терапевтско или болничко лекување во соодветна 
здравствена установа од страна на искусни невропси-
хијатри, психотерапевти и други високостручни кадри. 

 
з) Специфичности на третманот на повратници и 

повеќекратни повратници 
 

Член 69 
Осудените лица повратници и повеќекратни пов-

ратници заради примена на посебен третман во устано-
вата, физички се издвојуваат од другите категории на 
осудени лица, а третманските мерки се насочуваат кон 
совладување на нивниот отпор кон третманските влија-
нија преку упорно спроведување на сите методолошки 
постапки насочени кон промена на нивните навики, 
ставови и предрасуди, како и кон спроведување на 
строг режим на издржување на казната во рамките на 
куќниот ред на установата и воздржување од давање на 
погодности кои се извршуваат надвор од установата. 

 
III. ПОСТПЕНАЛЕН ТРЕТМАН 

 
Член 70 

Постпеналната помош е зависна од степенот на 
успешност на институционалниот третман, односно од 
оспособеноста на осуденото лице за негово успешно 
вклучување во  живот на слобода. 

 
Член 71 

Заради комплетирање на институционалниот трет-
ман, на осудените лица кај кои тоа е неопходно, им се 
даваат два вида на помош: внатрешна и надворешна. 

Внатрешната помош се состои во поттикнување, 
охрабрување и давање на совети на осуденото лице за 
решавање на сопствените проблеми со кои се соочува 
веднаш по напуштањето на установата. 

Надворешната помош се манифестира низ разни 
облици, како што се привремено сместување и обезбе-
дување на исхрана, обезбедување на нужно лекување, 
избор на нова средина во која ќе живее осуденото лице, 
помагање во средувањето на семејните состојби, наоѓа-
ње на соодветно вработување, овозможување да се до-
врши започнатото основно, односно средно образова-
ние, доделување на паричен износ за подмирување на 
најнужните потреби и сл. 

Постпеналната помош особено е неопходна за 
млади осудени лица и за лица кои издржувале долги 
казни затвор. 

 
Член 72 

Установата го  известува центарот за социјални 
работи и другите институции во местото на живеалиш-
тето односно престојувалиштето на осуденото лице на 
кое му е неопходна постпенална помош со цел да ини-
цира облици на надворешна  помош и да го следи него-
вото натамошно живеење. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 73 
Со денот на влегувањето  во  сила  на  ова  упатство 

престанува да важи Упатството за определување на ви-
довите и начините на третман на осудените лица 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/98).  

 
Член 74 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Број 07-1007-1                     Министер за правда, 

24 септември 2007 година       Михајло Маневски, с.р. 
         Скопје 

__________ 
1622. 

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за извршу-
вање на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/2006), министерот за правда донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПО-
СОБНОСТИ НА ЛИЦЕТО КОЕ СЕ ПРИМА ЗА ВР-
ШЕЊЕ РАБОТИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ ВО КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО  

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 
 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Основната цел на програмата е утврдување на пси-

хофизичките способности на лицето кое се прима за 
вршење работи во секторот за обезбедување на казне-
но-поправните установи и воспитно-поправните уста-
нови и тоа: 

1. Утврдување на состојбата и функционалната спо-
собност на сите органски системи, органи и сетила: горни 
екстремитети со рамен појас (ГЕ); долни екстремитети со 
карличен појас (ДЕ); внатрешни и други органи во склоп 
на општата состојба (ОС), сетила и вид, сетила и слух и 
рамнотежа, централен и периферен нервен систем, а воед-
но и откривање телесни мани, недостатоци или повреди 
предвидени со списокот на болести и сл. 

2. Утврдување на психичките функции: општа интеле-
ктуална способност и емоционално-социјална зрелост. 

3. Утврдување и евидентирање на патолошки со-
стојби и растројства кои се така изразени што влијаат 
на способноста за извршување на работи во секторот за 
обезбедување во казнено-поправните и воспитно-по-
правните установи. 

Со прегледите и испитувањата се утврдуваат нор-
малните и патолошки состојби и органски системи на 
органите, сетилата и психичката функција и тие се оце-
нуваат со една од следните оценки:  

1. Состојба без никакви знаци на растројство на 
функцијата на органите и системите – со оценка 5; 

2. Состојба со минимални знаци на растројства на 
функцијата – со оценка 4; 

3. Состојба со знаци на лесни и умерени растројс-
тва на функцијата – со оценка 3; 

4. Состојба со знаци на тешки и најтешки растројс-
тва – со оценка 1. 

 
II. ОБЕМ И СОДРЖИНА НА ЛЕКАРСКИТЕ        

ПРЕГЛЕДИ И ПСИХОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА 
 

1. Обем на прегледите и испитувањата 
 
Заради утврдување на здравствената способност, се 

упатуваат на општо-медицински системски преглед, 
кој опфаќа: утврдување на целокупната здравствена со-
стојба (на сите органи, органски системи и сетила), 
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психолошки испитувања, лабораториски прегледи, ан-
трополошки мерења и испитувања на сетилото за вид 
со орторејтер. 

При општо-медицинскиот систематски преглед, ле-
карот, по добиените резултати од лабораториските и 
други испитувања, спрема индикациите, утврдува дали 
се потребни и други специјалистички прегледи и испи-
тувања, и доколку има потреба го упатува лицето, а со-
одветен специјалист или во болничко-клиничка уста-
нова - на дополнителни прегледи и испитувања, за оце-
на на здравствената состојба и мислења за способноста 
за обавување на службата за обезбедување. 

Антрополошките испитувања на физичките и функ-
ционалните способности на припадник во секторот за 
обезбедување, опфаќаат: основни антрополошки мере-
ња на висината во стоечки став, маса, обем на гради, 
процена на физичката функционална способност. 

Со испитувањата се мери и крвниот притисок и 
пулсот по оптоварувања од 20 склекови за 40 секунди, 
во ритам на метроном по фрејоров тест, како и времето 
потребно за негово нормализирање. 

Лабораториските прегледи на лицата го опфаќаат 
испитувањето на крвата и урината. 

Испитувањето на крвата опфаќа: седиментација на 
еритроцитите, хемоглобин, број на еритроцити, број на 
леукоцити, билирубин, шеќер, уреа и креатинин. Кај 
зголемена количина билирубин во крвта се одредува и 
нивото на трансаминизите. 

Урината се испитува со стандардни методи. 
Психолошкото испитување опфаќа утврдување на 

психичките функции и видот и степенот на друштвени-
те растројства по методи на групно и индивидуално ис-
питување. 

 
2. Содржина на прегледите и испитувањата  
Општомедицинскиот систематски преглед опфаќа: 

општ лекарски преглед, земање на анамнестички пода-
тоци значајни за оцена на способноста, разговор со ли-
цата и сознавање на неговото мислење за здравствена 
способност, се гледа неговиот општ физички изглед, 
неговата развиеност, исхранетост и психофизичка зре-
лост, се врши анализа на наодите од антрополошко ме-
рење и групно психолошко тестирање. 

Физичката развиеност се оценува според нормите 
на физичка развиеност на лицата, исхранетоста на ли-
цето се оценува според табелата на отстапување на ви-
стинската од идеалната телесна маса изразена во %, а 
капацитетот на белите дробови – според Табелата на 
стандардни просечни вредности на виталниот капаци-
тет (ВК) и максималниот експираторен волумен во се-
кунда (МРВс). 

После здобиениот општ впечаток за општата психо-
физичка способност на лицата, се пристапува кон извр-
шување на детален преглед на поедини делови на тело-
то, системите и органите, односно на утврдување на 
здравствената состојба во потесна смисла: 

- При преглед на главата се утврдува конфигурација-
та, болната осетливост на параназалните шуплини и из-
лезите на мозочните нерви, како и евентуалните проме-
ни на меките и коскените делови на главата и лицето. 

- При прегледот на вратот се утврдува неговата под-
вижност, изгледот и однесувањето на големите крвни 
садови, големината и позицијата на штитната жлезда. 

- Се анализира наодот и оценката на функционал-
ниот статус и функционалната способност на сетилото 
за вид, се интерпретираат наодите од прегледот со ор-
торејтер и по потреба лицето се упатува на специјали-
стички преглед на офталмолог. 

- Се врши преглед и се анализира состојбата и 
функционалната состојба на сетилата за слух и мирис, 
се анализира наодот од аудиоматеријата, лицата со па-
толошки наод се упатуваат на специјалистички преглед 
кај оториноларинголог. 

- При преглед на вилиците и забите, се контролира 
бојата и изледот на лигавицата на усната празнина, 
уредност и функцијата на виличниот зглоб, бројот на 
кариозни и пломбирани заби, заби што недостасуваат, 
а сето тоа на пропишан начин се евидентира во здрав-
ствениот картон на лицето. 

- Со инспекција се утврдува изгледот и бојата на 
кожата и видливите лигавици, се врши палпација на ре-
гионалните лимфни жлезди (вратни, аксиларни, ингви-
нални). 

- Р’бетниот столб се прегледува со инспекција, пал-
пација и со ударна перкусија, се испитува слободната 
подвижност во сите насоки, се бара и цени евентуално 
посилно изразена лордоза, сколиоза, кифосколиоза, а 
во долниот дел се бара постоење на спина бифида и 
дермоидна циста. 

- При прегледот на градниот кош се цени подвиж-
носта, симетричноста, а се обрнува внимание на посто-
ење на евентуални посилно изразени деформации на 
градниот кош. 

- При прегледот на кардиваскуларниот систем, вр-
ши увид на наодите добиени при антропометриското 
испитување (фрекфенција на пулсот, висината на крв-
ниот притисок), кај случаите со зголемен крвен прити-
сок повеќе пати се врши премерување. Се врши ауску-
латација и обрнува внимание на ритамот, фрекфенција-
та, квалитетот на тоновите и постоење на евентуални 
шумови и други слушни феномени. Лицата со патоло-
шки наод се упатуваат на специјалистички преглед кај 
кардиолог. 

 - При прегледот на белите дробови со перкусија и 
аускулатација се испитува подвижноста на белодроб-
ните бази, карактерот на белодробниот звук, постоење-
то на патолошки слушни феномени. Лицата со пози-
тивна анамнеза за белодробно заболување се упатуваат 
на натамошно специјалистичко испитување кај пнеу-
мофтизилог или пулмолог. 

 - При прегледот на стомакот  се обрнува внимание 
на постоење на лузни и резистенции на стомачниот 
ѕид, се врши палпација на црниот дроб и слезинката. 

- При преглед на мочните и полните органи, се вр-
ши сукусија на бубрежните ложи, се прегледува надво-
решниот отвор на перпуциумот и уретрата. 

- Се врши преглед на скротумот и тестисите (вари-
кикела, хидрокела, хернија, дизгермином). 

- Задолжително се врши инспекција на аналната ре-
гија (пиелоноидален синус фисура, фистула, пролапс 
на ректумот и др.). 

- При прегледот на рацете се обрнува внимание на 
изгледот, еднаквоста, подвижноста, функционалноста, 
постоењето на вродени деформитети или на стекнати 
недостатоци. 

- За нозете како и за рацете се обрнува внимание на 
изгледот (0 и Х нозе), еднаквоста (да нема скратување), 
способноста за активно движење, постоењето на вроде-
ни и стекнати недостатоци. Посебно се обврнува вни-
мание на постоењето на проширени вени или други 
трофични промени на кожата. 

- Со основниот невропсихијатриски преглед кај ли-
цата кои го положиле психотестот, а не биле на не-
вропсихијатриски преглед, се обрнува внимание на 
акомдацијата и конвергенцијата на зениците, излезите 
на крајнијални нерви, се испитуваат рефлексите, му-
скулатурата, вегетативните реакции. Сомнителните 
случаи се упатуваат на невропсихијатриски преглед. 

- Се врши преглед и се интерпретираат лаборатори-
ските наоди. Лицата со патолошки лабораториски нао-
ди се упатуваат на повторување на прегледот или на 
специјалистички преглед. 

По извршените лекарски прегледи и психолошки 
испитувања, наодите се внесуваат во здравствениот 
картон на лицето кое се прима за вршење работи во се-
кторот за обезбедување. 
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III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Оваа програма ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија”. 
 
  Број 07-1008/1                      Министер за правда, 

24 септември 2007 година       Михајло Маневски, с.р. 
       Скопје 

__________ 
1623. 

Врз основа на членот 116 став 4 од Законот за извр-
шување на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/06), министерот за правда  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ И 
НАГРАДАТА ЗА РАБОТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИ-
ЦА КАКО И  ЗА ЛИЦАТА КОИ  БЕЗ СВОЈА ВИНА 

НЕ РАБОТАТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се определува надоместокот и на-

градата за работа на осудените лица како и за лицата кои 
без своја вина не работат и им се обезбедуваат најнеоп-
ходни средства за задоволување на личните потреби. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот и наградата се определу-
ва во зависност од остварените резултати во работата – 
бруто добивка и стручноста, видот, количеството и 
квалитетот на извршената работа, ангажираноста во ра-
ботата и придонесот во намалувањето на трошоците на 
работењето. 

 
Член 3 

При утврдувањето на бруто добивката, како расхо-
ди ќе се сметаат и расходите направени во врска со до-
полнителната исхрана и хигиена, облека и превоз до и 
од работа на осудените лица, надоместокот и наградата 
како и другите расходи за осудените лица што се во 
функција на процесот на работата. 

 
Член 4 

На осудените лица коишто работат, еднаш месечно 
им се исплаќа аконтација на надоместокот за изврше-
ната работа. 

Висината на аконтацијата на надоместокот се утвр-
дува врз основа на сложеноста и одговорноста на ра-
ботното место. 

 
Член 5 

Висината на месечната аконтација на надоместокот 
се зголемува односно намалува во зависност од степе-
нот на остварувањето на планираното производство од-
носно работа, како и од другите критериуми што слу-
жат за утврдување на висината на надоместокот.  

Во зависност од ангажираноста во работата, придо-
несот во намалувањето на трошоците на работењето и 
квалитетот на извршената работа, основата на месечна-
та аконтација се зголемува, односно намалува до 25% 
од основицата на просечно остварениот надоместок за 
работа. 

 
Член 6 

Осудените лица кои постигнуваат особени резулта-
ти во работата и со својот однос кон работата позитив-
но влијаат врз работното ангажирање на другите осуде-
ни лица, добиваат награда. 

 
Член 7 

На осудените лица кои оствариле право на непреки-
нат одмор им се исплатува надоместок за работа во ви-
сина од просечниот надоместок остварен во претход-
ните единаесет месеци. 

Член 8 
На осудените лица кои без своја вина не работат, а 

не примаат друг надоместок  за работа,  им се обезбе-
дува надоместок кој не може да биде помал од 25% од 
просечно остварениот надоместок за работа за задово-
лување на лични потреби. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за надоместокот и на-
градата за работа и џепарлакот на осудени лица 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.                           
27/98). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Број 07-1009/1                     Министер за правда, 

24 септември 2007 година       Михајло Маневски, с.р. 
       Скопје 

__________ 
1624. 

Врз основа на членот 165 став 3 од Законот за извр-
шување на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/06), министерот за правда  донесе 

 
К О Д Е К С 

ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ ВО КАЗ-
НЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ  

УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој кодекс се уредува начинот на однесувањето 

и работењето на државните службеници, со цел да се 
обезбеди почитување на принципите на законитост, 
професионален интегритет, ефикасност и лојалност 
при вршењето на нивните службени должности. 

 
Член 2 

Службените лица треба секогаш да ги исполнуваат 
работните задачи определени со закон, согласно високи-
от степен  на одговорност кој го бара нивната професија. 

 
Член 3 

При вршењето на нивните задачи,  службените ли-
ца треба  да го почитуваат и заштитуваат човековото 
достоинство и да ги одржуваат и поддржуваат човеко-
вите права на осудените лица. 

 
Член 4 

Службените лица можат да употребат сила само ко-
га е тоа неопходно и во онаа мера која е потребна за 
вршење на нивните задачи. 

 
Член 5 

Податоците од доверлива природа со кои распола-
гаат, службените лица ги држат во тајност, освен ако 
вршењето на должноста или потребите на правдата не 
бараат да се постапи поинаку.  

 
Член 6 

Ниту едно службено лице не може да нанесе, поттик-
не или толерира тортура или друга свирепа, нехумана и 
понижувачка постапка или казна, ниту пак  службено 
лице може да се повика на наредба од претпоставен или 
на спроведување на потребни дејствија за превенција, 
рано предупредување и справување со кризни состојби 
како оправдување за тортура или друга свирепа, нехума-
на или  понижувачка постапка или казна. 
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Член 7 
Службените лица треба да обезбедат целосна за-

штита на здравјето на лицата кои им се доверени на чу-
вање, а посебно, веднаш да преземат мерки за обезбе-
дување на медицинска нега секогаш кога таа ќе биде 
потребна. 

 
Член 8 

Службените лица не треба да сторат никакви дела 
на корупција и енергично  да  се спротивстават и да се 
борат против таквите дела. 

 
Член 9 

Службените лица треба да почитуваат закон и овој 
кодекс и да спречат и најенергично да се спротивстават 
на секакво кршење на законот од нивна страна. Во слу-
чај на непочитување на одредбите на законот и овој ко-
декс, службените лица ќе подлежат на соодветна одго-
ворност. 

 
Член 10 

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

      
   Бр. 07-1010/1                        Министер за правда, 

 24 септември 2007 година      Михајло Маневски, с.р. 
        Скопје    

___________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1625. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 19 септември 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 23 од Законот за регистри-

рање на готовински плаќања („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 31/2001, 42/2003, 47/2003, 
40/2004, 70/2006 и 126/2006).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по 
сопствена иницијатива со Решение У.бр. 49/2007 од 6 
јуни 2007 година поведе постапка за оценување на 
уставноста на членот 23 од Законот означен во точката 
1 од ова решение, затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата согласност со членовите 8 став 1 
алинеја 3 и 33 од Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 23 
став 1 од Законот, ако купувачот на доброто, односно 
корисникот на услуга набави добра или користи услу-
га, а не земал фискална сметка (член 6 став 1) на само-
то место од страна на инспекторот, за сторен прекршок 
ќе му биде изречена глоба во износ од 100 евра во де-
нарска противвредност. Според став 2 од истиот член 
од Законот, доколку купувачот, односно корисникот од 
ставот 1 на овој член не ја плати глобата на самото ме-
сто, ќе му се врачи покана за плаќање на глобата во рок 
од осум дена од денот на врачување на поканата. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е една 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија.  

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Согласно член 2 од Законот за регистрирање на го-
товински плаќања, даночните обврзници кои вршат 
промет на добра и промет на услуги за кој плаќањето 
не се извршува по банкарски пат (во натамошниот 
текст: готовински плаќања), должни се да воведат и ко-
ристат одобрен фискален систем на опрема за реги-
стрирање на готовински плаќања и задолжително да 
издаваат сметка за извршениот промет, односно услу-
гата (во натамошниот текст: фискална сметка). 

Според член 4 од Законот, фискална сметка, во 
смисла на овој закон, е документ со кој се потврдува 
плаќањето на цената на доброто, односно услугата из-
дадена од фискална апаратура (став 1). 

Фискална сметка се издава на купувачот на добро-
то, односно на корисникот на услугата во моментот на 
предавањето и плаќањето на доброто, односно на извр-
шувањето и плаќањето на услугата (став 2). 

Согласно член 6 од Законот, купувачот на доброто, 
односно корисникот на услугата е должен да побара 
фискална сметка и истата да ја чува до 15 метри од на-
пуштањето на местото на прометот на доброто, однос-
но на услугата, заради контрола (став 1). Кога местото 
на прометот на добро, односно услуга се наоѓа во заед-
нички простории со други објекти, на пазар или во со-
став на трговски комплекс, како место на напуштање 
се смета напуштањето на објектот од заедничките про-
стории, пазарот, односно трговскиот комплекс (став 2). 

Во член 8 од Законот е определено дека, фискална 
сметка се состои од бонов и контролен траг кои се иден-
тични и се запишуваат истовремено. Исечок од бонови-
от траг се дава на купувачот на добро, односно на корис-
никот на услуга, а контролниот траг го задржува даноч-
ниот обврзник. Даночниот обврзник е должен контрол-
ниот траг од фискалната сметка да ја чува во објектот 
пет години од датумот на последната операција. 

Во член 11 став 2 од Законот е определено дека, да-
ночниот обврзник е должен да воведе и да користи фи-
скална апаратура за секое работно место од каде што 
се извршува прометот на добра или услуги кои гото-
вински се наплатуваат. 

Согласно член 20-а од Законот, управата за јавни 
приходи, врши инспекциски надзор над спроведува-
њето и примената на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон. Управата за јавни приходи вр-
ши инспекциски надзор преку даночните инспектори, 
согласно со Законот за утврдување и наплата на јавни-
те приходи. Доколку при вршењето на инспекцискиот 
надзор, даночниот инспектор утврди дека даночниот 
обврзник не вовел и не користи одобрен фискален си-
стем на опрема за регистрирање на готовински плаќа-
ња, односно прометот од продажбата на добра или про-
метот на услуги не го регистрира преку фискалниот си-
стем на опрема, ќе донесе времено решение со кое на 
даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност 
во траење од 30 дена. Доколку даночниот обврзник во 
рокот определен со решението во став 3 на овој член, 
не ги отстрани утврдените незаконитости, даночниот 
инспектор, ќе донесе решение за забрана на вршење на 
дејност во траење од 90 дена.  

Според оспорениот член 23 од Законот, ако купува-
чот на доброто, односно корисникот на услуга набави 
добра или користи услуга, а не земал фискална сметка 
(член 6 став 1) на самото место од страна на инспекто-
рот, за сторен прекршок ќе му биде изречена глоба во 
износ од 100 евра во денарска противвредност. Докол-
ку купувачот, односно корисникот од ставот 1 на овој 
член не ја плати глобата на самото место, ќе му се вра-
чи покана за плаќање на глобата во рок од осум дена од 
денот на врачување на поканата. 

Тргнувајќи од содржината на наведените законски 
одредби произлегува дека фискалната сметка е доку-
мент со кој се потврдува плаќањето на цената на до-
брото, односно услугата издадена од фискална апара-
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тура, во моментот на предавањето и плаќањето на до-
брото, односно на извршувањето и плаќањето на услу-
гата. Сметка се состои од боновиот траг што се дава на 
купувачот на добро, односно на корисникот на услуга 
и контролен траг што го задржува даночниот обврзник, 
во овој случај продавачот на доброто или давателот на 
услугата.  

Според Судот, поседувањето на фискална сметка 
по направена купопродажба или пак завршена услуга 
има своја функција во настанатиот правен промет. 
Имено, поседувањето и чувањето на фискалната сме-
тка, како законска обврска од членот 6 од Законот, до 
15 метри од напуштањето на местото на прометот на 
доброто, односно на услугата, заради контрола може да 
се прифати како рационално, корисно законско реше-
ние кое оди во правец на заштита на правата на граѓа-
ните купувачи, односно корисници на направена услу-
га. Ова од причина што презентирање на фискалната 
сметка во случај на контрола може да послужи како до-
каз, потврда за легално направена трансакција. Во да-
дени ситуации, фискалната сметка може да послужи и 
за рекламација на скриени или нескриени мани на про-
изводот, според правилата на облигационите односи 
воопшто или според трговските правила, како и за ос-
тварување на права по основ на дадена гаранција. От-
таму, непоседувањето на фискална сметка, во сферата 
на граѓанските односи, според Судот, може да се реф-
лектира само преку трпење на граѓански последици и 
тоа заради сопствен ризик на купувачот/примателот на 
услугата. Меѓутоа, тоа не може да се каже и за предви-
дените прекршочни последици, според оспорениот 
член 23 од Законот. 

Имено, според член 5 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2006), прекршокот е противправно дело кое со закон 
е определено како прекршок, чии обележја се опреде-
лени со закон и за кое е предвидена прекршочна санк-
ција. Оттаму, неопходно е да се утврди во што се со-
стои противправното однесување на граѓанинот купу-
вач/примател на услуга што неминовно бара да биде 
санкционирано со цел да се постигне почитување на 
воспоставениот правен поредок.  

Судот имаше предвид дека со оспорената одредба за-
конодавецот, заради битието на прекршокот, го санкци-
онира купувачот/корисникот на услугата за непоседува-
ње на фискална сметка, заради сторено противправно, 
неморално дејствие, а таквата противправност или немо-
ралност, според Судот единствено може да има за после-
дица потешкотии за граѓаните во остварување на евен-
туалните граѓански облигациони побарувања или дока-
жување на легално на законит начин стекната сопстве-
ност на стока. Друго оправдување или друга легитимна 
цел од поседување на фискална сметка при контрола не 
може да се согледа. Особено што преку поседувањето на 
фискална сметка не може во никој случај да се сузбие 
сивата економија, како крајна цел на законодавецот при 
воведувањето на фискализацијата.  

Според тоа, ако државата преку воведувањето на 
системот на фискализација и регистрирање на готовин-
ските плаќања има за цел сузбивање на т.н. сива еконо-
мија, преку евиденција на остварен готовински промет 
и соодветно оданочување не може да се прифати дека 
предвидениот прекршок со кој се казнуваат граѓаните 
потрошувачи за непоседување на сметка претставува 
правно оправдана рационална мерка.  

Според Судот не е во согласност со владеењето на 
правото, како темелна вредност на уставниот поредок 
на Република Македонија, прекршочно да се казнува 
граѓанинот, потрошувач кој во моментот на контрола 
не поседува фискална сметка, меѓу другото и од причи-
на што со вака предвиденото казнување во никој случај 
не може да се реализира уставната обврска на граѓани-
те од членот 33 од Уставот. Ова од причина што, спо-

ред оваа уставна одредба секој е должен да плаќа данок 
и други јавни давачки и да учествува во намирувањето 
на јавните расходи на начин утврден во закон. Во слу-
чајот тоа е Законот за регистрирање на готовински пла-
ќања, кој во членот 8 како даночен обрзник го дефини-
ра продавачот/односно давателот на услугата, а не ку-
пувачот/примател на услугата. Уште повеќе што да-
ночниот обврзник продавач/давател на услугата според 
наведената одредба е должен контролниот траг од фи-
скалната сметка (делот што останува кај него) да го чу-
ва во објектот пет години од датумот на последната 
операција. 

Притоа, за Судот не беше спорно дека државата 
има уставно овластување да ја утврдува својата поли-
тика во пазарните законитости, даночната политика и 
прекршочната сфера и за нивното спроведување да 
утврдува соодветни мерки. Во таа насока државата има 
право да цени спрема кој учесник во правните односи 
треба да се преземаат мерки и какви треба да бидат тие 
мерки за да се постигнат очекуваните резултатити во 
сферата на фискализацијата и наплатата на даноците, 
како легитимни цели од јавен или општ интерес. Меѓу-
тоа, тоа во никој случај не можат да бидат мерки што 
немаат свое оправдување во системот на владеење на 
правото и имаат за последица санкционирање на граѓа-
ните за дејствие што нема карактер на противправно, 
неморално однесување на граѓаните учесници во вос-
поставените пазарни односи. 

Според тоа, законодавецот, преку оспорената од-
редба, неможе да постигне баланс меѓу општите инте-
реси на заедницата да ја реализира намерата за фиска-
лизација на државата и да ги прибере планираните да-
ноци и почитување на владеењето на правото, како те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија утврдена во членот 8 став 1 алинеја 3 од 
Уставот. Во крајна линија, со оспорената одредба не 
може воопшто да се очекува и целосно исполнување на 
уставната должност за плаќање на даноците и другите 
јавни расходи на начин утврден со закон, од страна на 
даночните обврзници, во овој случај продавачи/давате-
ли на услуги, како што е утврдено во членот 33 од 
Уставот.  

Оттука, Судот оцени дека оспорениот член 23 од 
Законот не е во согласност со членовите 8 став 1 алине-
ја 3 и 33 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Махмут Ју-
суфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова–Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положа-
ни, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр.49/2007                           Претседател 

19 септември 2007 година    на Уставниот суд на Република  
       Скопје                                  Македонија,  

       Махмут Јусуфи, с.р. 
_____________ 

1626. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 19 септември 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 42 во делот „само една“, 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.62/2006 и 36/2007). 
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2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата со Решение У.бр.201/2006 од 6 јуни 
2007 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста на членот 42 во делот „само една“ од Законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот 
на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 42 од 
Законот за енергетика е предвидено: 

„Во Република Македонија може да се издаде само 
една лиценца за: 

- пренос на електрична енергија,  
- управување со електроенергетски систем,  
- организирање и управување со пазарот на еле-

ктрична енергија,  
- дистрибуција на електрична енергија,  
- управување со системот за дистрибуција на еле-

ктрична енергија,  
- снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи на големо,  
- снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи на мало,  
- пренос на природен гас и  
- управување со системот за пренос на природен 

гас“. 
5. Според членот 8 став 1 алинеја 7 од Уставот, сло-

бодата на пазарот и претприемништвото се темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија.  

Со членот 55 став 1 од Уставот е утврдено дека се 
гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. 
Според ставот 2 од овој член од Уставот, Републиката 
обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на 
пазарот. Републиката презема мерки против монопол-
ската положба и монополското однесување на пазарот.  

Во ставот 3 од овој член од Уставот е определено 
дека слободата на пазарот и претприемништвото мо-
жат да се ограничат со закон единствено заради одбра-
на на Републиката, зачувување на природата, животна-
та средина или здравјето на луѓето.  

Со одредбите од Законот за енергетика е уреден 
правниот режим за обезбедување на целите на овој за-
кон кои се предвидени во членот 2, со кои требало да 
се обезбеди сигурно, квалитетно и ефикасно снабдува-
ње со енергија на потрошувачите и да се создаде фи-
нансиски одржлив енергетски сектор, негов развој и за-
штита на животната средина од негативните влијанија 
при вршењето на одделни дејности од областа на енер-
гетиката.  

Со членот 3 од Законот се определени дејностите 
од областа на енергетиката, а според членот 4 дејно-
стите од областа на енергетиката можат да ги вршат 
домашни и странски правни лица врз основа на лицен-
ца издадена од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика, под услови и на начин определени со овој 
закон за секоја од дејностите од членот 3, освен ако по-
инаку не е уредено со овој закон. 

Дејностите од членот 3 на овој закон можат да се 
вршат ако субјектите, уредите и постројките за вршење 
на тие дејности ги исполнуваат пропишаните стандар-
ди, технички нормативи и нормите за квалитет и со 
нивната работа да не се загрозуваат луѓето, материјал-
ните добра, животната средина и природата. 

Со членовите 6 и 7 од Законот е определено кои 
дејности можат да ги вршат трговски друштва или јав-
ни претпријатија основани во согласност со закон.  

Дејностите на пренос на електрична енергија и пре-
нос на природен гас како и управувањето со овие си-
стеми ги вршат јавни претпријатија, односно акционер-

ски друштва основани од Владата на Република Маке-
донија како единствен акционер, односно акционерско 
друштво во доминантна сопственост на државата осно-
вани од Владата на Република Македонија.  

Според членот 16 од Законот, потребите од вкупни-
те количества на енергија и од одделни видови енерги-
ја во Републиката, за определен временски период и 
можностите за нивно задоволување со производство и 
од увоз, се утврдуваат со енергетски баланс на Репуб-
ликата, кој годишно го изготвува Министерството, а го 
донесува Владата на Република Македонија.  

Според членот 19 алинеја 7 од Законот, Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија 
има надлежност да издава, менува, одзема и го следи 
извршувањето на лиценците за вршење одделни дејно-
сти од областа на енергетиката.  

Во Главата IV од Законот, која се однесува на „ли-
ценци“ со одредбите од членовите 37 до 51 се уредени 
прашањата за вршењето на енергетските дејности со 
лиценци.  

Со членот 37 став 2 од Законот е предвидено за кои 
дејности лиценца не е потребна. Со другите одредби од 
овој член е предвидено дека лиценцата се издава за 
период од три до 35 години во зависност од видот на 
енергетската дејност и во зависност од други елементи 
наброени во Законот.  

На исто лице може да му се издадат лиценци за вр-
шење на повеќе дејности од членот 3 на овој закон са-
мо под услови определени со овој закон.  

На правното лице на кое, согласно членот 39 од За-
конот, му е издадена одлука за овластување за изградба 
на нов енергетски објект, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе му издаде лиценца во согласност со овој 
закон. Инвеститорот ќе ја отпочне постапката за доби-
вање на лиценца веднаш по отпочнувањето на градбата 
на новиот енергетски објект. Во овој случај Регулатор-
ната комсија е должна да ја издаде лиценцата во опре-
делен рок.  

Во овој дел од Законот е јасно определено дека ли-
ценци се издаваат за вршење на сите енергетски дејно-
сти освен за посебно издвоените во членот 37, и со за-
кон е определено задолжителното давање на лиценца 
на барател под определени услови (инвеститор - гради-
тел на енергетски објект со одобрение за тоа). 

Со оспорениот член 42 од Законот, е уредено дека 
во Република Македонија може да се издаде само една 
лиценца за вршење на посебно наведените енергетски 
дејности.  

Со одредбите од Законот воедно се пропишани со-
држината, измените, продолжувањата, престанокот и 
суспендирањето на лиценците и други прашања.  

Во овој дел од Законот се определени начинот и ус-
ловите за вршење на енергетски дејности со лиценци и 
исклучивата надлежност на Регулаторната комисија за 
одлучување за издавање на лиценци.  

Од погоре изнесената елаборација на одредбите од 
Законот за енергетика, Судот утврди дека законодаве-
цот во уредувањето на предметната материја на овој 
закон, како во целина така и во делот на лиценците, не 
препуштил нелимитирано да завладеат комерцијалните 
правила за организирање, управување и вршење на 
енергетските дејности. Ова особено поради тоа што 
енергетската политика на Република Македонија е ос-
новот на кој законодавецот го воспоставил правниот 
режим на Законот за енергетика, и во тие рамки ги ди-
мензионирал односите (правата и обврските на субје-
ктите) поаѓајќи од целите кои требало да ги обезбеди 
спроведувањето на овој закон.  

Соодветно на тоа, со одредбите од членот 9 и чле-
нот 10 од Законот е уредено дека енергетската полити-
ка се утврдува со Стратегија за развој на енергетиката 
и програмата за реализација на Стратегијата. Владата 
на Република Македонија по предлог на министерство-
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то, донесува Стратегија за развој на енергетика за пе-
риод од 20 години во која се утврдуваат: долгорочни 
цели за развој заради сигурност во снабдувањето со 
различни видови енергија; приоритети на развој; изво-
ри и начин за обезбедување на потребни количества 
енергија; енеретски ресурси и капацитети од стратешка 
важност за државата; преобразба на енергетски сектор; 
поттикнувачки мерки за користење обновливи извори 
на енергија; исполнување на обврски од меѓународни 
акти; услови и начин за обезбедување на заштита на 
животната средина и мерки на заштита и друго.  

Сите дејности предвидени со оспорениот член 42, 
како и со членот 43, се дејности од јавен интерес сог-
ласно членот 6 од Законот. Дејностите чие извршување 
со членот 42 од Законот е ограничено со издавање на 
само една лиценца на територијата на Република Маке-
донија (преносот и дистрибуцијата на електричната 
енергија и управувањето со системот за дистрибуција, 
преносот на природен гас и управување со системот за 
пренос на природен гас), се дејности кои дирекно не 
учествуваат на пазарот на енергија на конкурентска ос-
нова и претпримеништво, и овие дејности преку изда-
вање на лиценците директно се поврзани со законски 
регулиран режим на делување. Меѓутоа, технолошката 
условеност на поврзаната мрежна инфраструктура за 
пренос и транспорт (во земјата и во странство), дистри-
буцијата, складирањето, контролата и безбедноста на 
испораката на енергија или енергетски производ и 
управувањето со оваа инфраструктура, според Судот 
не може да претставува основа за ограничување на ли-
ценците кои Регулаторната комисија ги издава, бидејќи 
и либерализацијата во издавањето на лиценците може 
да продолжи да се остварува во рамки на правен режим 
кој ќе го одржува балансот на енергетската политика 
во услови на слобода на пазарот и претприемништвото 
согласно членот 55 од Уставот. 

Според Судот, регулацијата на државата во економ-
ската сфера, меѓу кои и во областа на енергетиката, не 
може да биде на штета на слободата на пазарот и прет-
приемништвото како темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија. Поаѓајќи од тоа, 
ограничувањето на лиценците во оспорената одредба 
од Законот, содржи ограничување на слободата на па-
зарот и претприемништвото на учесниците на овој па-
зар бидејќи ограничувањето всушност е сведено на 
еден учесник за една енергетска дејност на територија-
та на Република Македонија, исклучувајќи било каква 
конкуренција во однос на учесниците по ниеден основ. 

Со оглед на тоа ограничувањето за издавање на са-
мо една лиценца, како што е тоа уредено со оспорениот 
член од Законот, Судот оцени дека задира во основите 
на економските односи спротивно на нормите во Уста-
вот, односно не претставува степен од развојот на регу-
лативата во енергетиката кој ги поминува фазите до 
либерализација која би следела со идни услови за ин-
фраструктурен и друг развој туку е во спротивност со 
елементите на слободниот пазар и конкуренција. 

Од овие причини Судот утврди дека делот на оспо-
рената одредба од Законот не е во согласност со членот 
55 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

  
  У.бр.201/2006                             Претседател 

19 септември 2007 година    на Уставниот суд на Република  
         Скопје                                  Македонија, 
                                                  Махмут Јусуфи, с.р. 

1627. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 19 септември 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
- член 36 став 1 во делот: “и не смее да биде лице кое 

е:“ и член 77 став 1 во делот: “а не смее да биде лице кое 
е:“, заедно со точките а) и б) од наведените членови; 

- член 47 став 3 точка б) алинеја 2 и точката г) и 
членот 89 став 3 точка б) алинеја 2 освен во делот: „ Во 
случај на бришење на осудата од точката б) на овој 
став, соодветно се применуваат одредбите од Кривич-
ниот законик.“ и точката г) и 

- член 183 став 3 точка ж) и точката з) и став 5 точ-
ка и) од Законот за хартии од вредност ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 95/2005 и 25/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Ре-
шение У.бр. 214/2005 од 27 јуни 2007 година поведе 
постапка за оценување на уставноста на одредбите од 
Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 9 став 2, чле-
нот 13 став 1, членот 14 став 1 и членот 51 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според член 36 
став 1 од Законот за хартии од вредност, член на одбор 
на директори или надзорен и управен одбор на депози-
тар, може да биде лице со искуство од најмалку три го-
дини во областа на финансиите и деловното право и не 
смее да биде лице кое е: 

а) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и пет години од денот кога ја издржал казната, 
во случај на осуденост со правосилна судска пресуда 
со казна затвор до три години; 

б) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и десет години од денот кога ја издржал казна-
та, во случај на осуденост со правосилна судска пресу-
да со казна затвор над три години. 

Според член 47 став 1 од Законот, Комисијата дава 
согласност за именување на директор на депозитарот 
на барање на депозитарот. 

Во ставот 2 на истата одредба од Законот е опреде-
лено кои документи се поднесуваат кон барањето за 
давање согласност за именување на директор на депо-
зитарот. 

Според став 3 на истиот член од Законот, Комисија-
та дава согласност за именување на директор во рок од 
60 календарски дена од денот на приемот на барањето 
од став 2 на овој член, освен во случаите кога ќе утвр-
ди дека на предложениот кандидат: 

а) му е изречена мерка на безбедност забрана за вр-
шење на професија; 

б) му е изречена казна затвор и тоа: 
- во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржувањето на казната и пет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор до три години и 

- во периодот од правосилноста на пресудата до де-
нот на издржувањето на казната и десет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор над три години. 
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Во случај на бришење на осудата од точката б) на 
овој став, соодветно се применуваат одредбите од Кри-
вичниот законик. 

в) нема дозвола за работа со хартии од вредност из-
дадена од Комисијата; 

г) е правосилно осуден за кривично дело предизви-
кување стечај на правно лице и  

д) дал лажна информација во документите кои се 
поднесуваат согласно со ставот 2 на овој член. 

Според член 77 став 1 од Законот, член на одборот 
на директори или надзорниот одбор и управниот одбор 
на берзата, може да биде лице со искуство од најмалку 
три години во областа на финансиите и деловното пра-
во, а не смее да биде лице кое е: 

а) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и пет години од денот кога ја издржал казната, 
во случај на осуденост со правосилна судска пресуда 
со казна затвор до три години; 

б) осудено со казна затвор во периодот од право-
силноста на пресудата до денот на издржувањето на 
казната и десет години од денот кога ја издржал казна-
та, во случај на осуденост со правосилна судска пресу-
да со казна затвор над три години. 

Според член 89 став 1 од Законот, Комисијата дава 
согласност за именување директор на берзата на бара-
ње на берзата. 

Според став 3 од истиот член од Законот, Комисија-
та дава согласност за именување директор во рок од 60 
календарски дена од денот на приемот на барањето од 
став 2 на овој член, освен во случаите кога утврдува 
дека на предложениот кандидат: 

а) му е изречена мерка на безбедност забрана за вр-
шење на дејност; 

б) му е изречена казна затвор и тоа: 
- во периодот од правосилноста на пресудата до де-

нот на издржувањето на казната и пет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор до три години и 

- во периодот од правосилноста на пресудата до де-
нот на издржувањето на казната и десет години од де-
нот кога ја издржал казната, во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор над три го-
дини. 

Во случај на бришење на осудата од точката б) на 
овој став, соодветно се применуваат одредбите од Кри-
вичниот законик. 

в) нема дозвола за работа со хартии од вредност из-
дадена од Комисијата; 

г) доколку е правосилно осуден за кривично дело 
предизвикување стечај на правно лице и  

д) дал лажна информација во документите кои се 
поднесуваат согласно со ставот 2 на овој член. 

Според член 183 став 1 од Законот, претседателот и 
комисионерите ги избира и разрешува Собранието на 
Република Македонија, по предлог на Владата на Ре-
публика Македонија. 

Според став 2 од истиот член од Законот, функција-
та претседател може да престане единствено со подне-
сување оставка на претседателот или негово разрешу-
вање од страна на Собранието на Република Македони-
ја како комисионер. Во случај на поднесување оставка 
од страна на претседателот, неговата функција како ко-
мисионер продолжува и понатаму, а Собранието на Ре-
публика Македонија на предлог на Владата на Репуб-
лика Македонија, избира нов претседател за остатокот 
од мандатот. 

Во став 3 од истиот член од Законот е определено 
дека за комисионер (член) може да биде избрано лице 
кое исполнува повеќе наброени услови, меѓу кои да: 

ж) не е осудуван за кривично дело во период од пет 
години пред изборот за комисионер и 

з) не е осуден за кривично дело предизвикување 
стечај на правно лице. 

Според став 5 од истиот член од Законот, Собрани-
ето на Република Македонија на предлог на Владата на 
Република Македонија го разрешува претседателот, од-
носно комисионерот (член), меѓу другото, ако: 

и) со правосилна судска одлука е осуден за предиз-
викување на стечај на правно лице. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 1, 3 и 4 од Уста-
вот на Република Македонија, едни од темелните вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија 
се основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот, владеењето на правото и поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска.  

Согласно членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Според членот 13 став 1 од Уставот, лицето обвине-
то за казниво дело ќе се смета за невино се додека не-
говата вина не биде утврдена со правосилна судска од-
лука. 

Според членот 14 став 2 од Уставот, никој не може 
повторно да биде осуден за дело за кое веќе бил суден 
и за кое е донесена судска одлука. 

Според членот 32 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност (став 1). Секому, под една-
кви услови, му е достапно секое работно место (став 2). 

Според членот 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.  

Според членот 54 став 1 од Уставот, слободите и 
правата на граѓаните можат да се ограничат само во 
случаи утврдени во Уставот. 

Законот за хартии од вредност во членот 1 го дефи-
нирал предметот на уредување во кој е и уредувањето 
на начинот и условите за издавање и тргување со хар-
тии од вредност.  

Во областа на пазарот на капитал, со Законот е ос-
нована Комисија за хартии од вредност која го регули-
ра и контролира работењето со хартии од вредност на 
територијата на Република Македонија, има својство 
на правно лице, и се избира и разрешува од Собрание-
то на Република Македонија на предлог на Владата на 
Република Македонија.  

Како хартии од вредност со Законот се определени: 
акции во трговските друштва, обврзници, инструменти 
на пазарот на пари, акции и уреди во инвестиционите 
фондови што работат според Законот за инвестициони 
фондови, деривативни финансиски инструменти, по-
тврда за странска хартија од вредност и други финан-
сиски инструменти кои според Комисијата се сметаат 
за хартии од вредност.  

Според членот 2 точка 18 од Законот за хартии од 
вредност, „Комисија“ е Комисија за хартии од вред-
ност, која претставува самостојно и независно регула-
торно тело со јавни овластувања утврдени со овој за-
кон, Законот за инвестициони фондови, Законот за пре-
земање на акционерските друштва и на сите подзакон-
ски акти донесени врз основа на овие закони. 

Според членот 181 став 1 од Законот, во областа на 
пазарот на капитал се основа Комисија за хартии од 
вредност која претставува самостојно и независно ре-
гулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со овој 
закон.  

Според членот 182 став 1 од Законот, Комисијата е 
составена од пет комисионери (членови) од кои еден е 
претседател.  

Според одредбите од Законот, произлегува дека де-
позитар за хартии од вредност се основа за регистрира-
ње на хартиите од вредност, порамнување на трговски-
те трансакции и вршење на нетрговски преноси со хар-
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тии од вредност (член 31 став 1), и тоа во форма на ак-
ционерско друштво, со функции подробно определени 
во член 32 од Законот. 

Oд одредбите од Законот, исто така, произлегува 
дека берзата на хартии од вредност се основа со цел се-
кундарно тргување со хартии од вредност (член 72 став 
1), и тоа во форма на акционерско друштво со законски 
определени функции. 

Во првата група на оспорени одредби спаѓаат: оспо-
рениот дел на членот 36 став 1 заедно со точката а) и 
б), членот 47 став 3 точка б), без втората реченица на 
алинејата 2, оспорениот дел од членот 77 став 1 заедно 
со точка а) и б) и членот 89 став 3 точка б), без втората 
реченица на алинејата 2. Во овие одредби се определу-
ва кој не смее да биде директор, член на управен одбор 
на директори или член на надзорен и управен одбор на 
депозитар, односно на берзата, како и тоа во кои слу-
чаи Комисијата за хартии од вредност (член 2 точка 18 
од Законот) нема да даде согласност за именување ди-
ректор на депозитар, односно на берзата. 

Наведените одредби и делови од одредби имаат 
иста законска формулација која гласи дека такво својс-
тво, статус, функција не може да има лице кое е осуде-
но и тоа: 

- во периодот од правосилноста на пресудата до де-
нот на издржувањето на казната и пет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор до три години и 

- во периодот од правосилноста на пресудата до де-
нот на издржувањето на казната и десет години од денот 
кога ја издржал казната, во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор над три години. 

Тргнувајќи од анализата на оваа група на одредби и 
делови од одредби произлегува дека со нив се предви-
дува правна последица на осудата, што се состои во не-
давање можност, за стекнување на наведените функ-
ции, поврзани со пазарот на хартии од вредност, секо-
гаш кога станува збор за лице кое е осудено на казна 
затвор и тоа за точно дефиниран временски период, 
што се протега од правосилноста на пресудата, до де-
нот на издржаната казна и уште пет, односно десет го-
дини по издржаната казна во зависност од тоа дали е 
осудено до три или над три години казна затвор. 

Притоа, компарирајќи ја наведената група на оспо-
рени одредби од Законот, со содржината на член 101 
став 1 и 2 од Кривичниот законик ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006 и 73/2006), произле-
гува дека истата ги задоволува критериумите од Зако-
никот по однос на осуда на казна затвор и предвиде-
ност на правните последици на осудата со закон. 

Меѓутоа, во оваа група одредби не се предвидуваат 
правни последици на осудата кога е во прашање просте-
на или застарена казна затвор, од што се поставува пра-
шање дали законодавецот сметал дека во случај на про-
стена и застарена казна затвор не можат да се трпат 
правни последици на осудата, без оглед на дадената оп-
шта рамка во членот 102 став 2 од Кривичниот законик.  

Судот, исто така, утврди дека во оваа група оспоре-
ни одредби правните последици на осудата се поврзу-
ваат со казна затвор до, односно над три години, без да 
притоа е од значење за каков вид на кривичното дело е 
осудено лицето, па се поставува прашање дали секое 
кривично дело го прави лицето неподобно за вршење 
на функциите опфатени со овие одредби. 

Во втората група на оспорени одредби и делови од 
одредби, спаѓаат член 47 точка г), член 89 став 3 точка 
г) и член 183 став 3 точка з) и став 5 точка и) од Зако-
нот во кои е е содржана формулацијата лицето да не е 
осудено за кривично дело предизвикување стечај на 
правно лице и тоа за точно определени функции (дире-
ктор на депозитар, директор на берза и претседател и 
членови на Комисијата за хартии од вредност). 

Од анализата на оваа група одредби од Законот, 
произлегува дека осудуваноста за сторено кривично 
дело предизвикување стечај на правно лице без оглед 
на времето кога лицето било осудено и независно од 
видот на изречената санкција од судот е причина пред-
видена со законот лицето да не може да биде директор 
на депозитар, директор на берза и претседател на коми-
сионери, односно дека последниот во вакви околности 
ќе биде разрешен од функцијата, без оглед на времето 
кога лицето било осудено, дали трпи правни последици 
на осудата и независно од видот на изречената санкци-
ја од судот.  

Според тоа, со овие одредби од Законот не се доз-
волува остварување на право на граѓанинот да ги врши 
наведените функции и истите генерално се однесуваат 
на сите кои се осудени за кривичното дело предизвику-
вање на стечај, без оглед на видот на кривичното дело, 
неговата природа или тежина и независно од видот на 
изречената санкција и нејзината висина. 

Член 183 став 3 точка ж) од Законот е различен спо-
ред тематската структура од останатите групи на 
одредби и во него се предвидува дека, за комисионер, 
односно член на Комисијата за хартии од вредност мо-
же да биде избрано лице кое не е осудувано за кривич-
но дело во период од пет години пред изборот за коми-
сионер.  

Тргнувајќи од анализата на оваа одредба од Законот, 
произлегува дека осудуваноста на лицето во последните 
пет години, за кое било кривично дело, без оглед на не-
говата природа или тежина и независно од видот и виси-
ната на изречената санкција од судот е причина лицето 
да не може да биде избрано за комисионер. 

Од анализата на наведените одредби и делови од 
одредби од Законот, произлегува дека станува збор за 
правна последица на осудата како специфичен правен 
институт што има како таков големо значење за стату-
сот на осуденото лице, но и за општествените интереси 
и кој секогаш резултира со ограничување на правата на 
осудените лица или значи забрана за стекнување на 
одредени права на лица осудени за одредени кривични 
дела. Оттаму, правните последици на осудата како еден 
вид посебна статусна мерка тешко го погодува осуде-
ното лице, некогаш потешко и од изречената казна за-
твор, имајќи предвид дека истите најчесто значат губе-
ње на одредени права или пак забрана за нивно стекну-
вање за одреден временски период. 

Според оцена на Судот, така поставениот правен 
институт, невлегува во сферата на правните последици 
на осудата кои настапуваат по сила на закон, иако тие 
не можат да настапуваат автоматски по сила на закон, 
туку казнено-поправниот однос се исцрпува на релаци-
јата на казнивото дело и судски изречената казна за не-
говиот сторител и дека натамошни последици од него-
вото извршување, односно од осудата за тоа дело кои 
се состојат во ограничување на правата на граѓаните не 
се допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со 
Уставот.  

Со оглед на тоа, Судот оцени дека со оспорените 
одредби, се ограничува по сила на закон правото едно 
лице да врши определена дејност и во случаи кога кри-
вичното дело за кое лицето е осудено не е во никаква 
врска со вршењето на наведените дејности, па оттука 
формулациите на оспорените одредби се недоволно 
прецизни и јасни и како такви не обезбедуваат правна 
сигурност на граѓаните, што е еден од елементите на 
уставниот принцип на владеењето на правото, според 
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

При оценување на уставноста на оспорените закон-
ски одредби како основен критериум Судот го имаше 
во вид постоењето на двата принципи на казненоправ-
ниот однос утврдени во членовите 13 став 1 и 14 став 1 
од Уставот, а тоа се прво, дека казната може да се изре-
че само со судска одлука и второ, дека за извршено 
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казниво дело на сторителот може да му се изрече казна 
што како таква е утврдена со закон или друг пропис. 
Тоа, со други зборови значи дека согласно наведените 
уставни одредби казненоправниот однос се исцрпува 
на релацијата казниво дело и судски изречената казна 
за сторителот и дека натамошни последици од негово-
то извршување, односно од осудата за тоа дело што се 
состојат во ограничување на правата на граѓаните не се 
допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со 
Уставот.  

Оттука, ако се има во предвид фактот дека со оспо-
рените законски одредби се врши ограничување на 
правото за вршење на работа на лице кое било осудува-
но за кривично дело, ова ограничување не е последица 
што произлегува од извршувањето на изречената кри-
вична санкција, односно казна, туку претставува до-
полнителна последица што граѓаните ја трпат по основ 
на осудуваноста, а која настапува по сила на закон. 

Со оглед на тоа оспорените одредби и делови од 
одредби од Законот не се во согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, според кој како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија е владеењето на правото, како и со членот 9 став 
2, членот 13 став 1, членот 14 став 1 и членот 51. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Махмут Ју-
суфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положа-
ни, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
 У.бр.214/2005                           Претседател 

19 септември 2007 година    на Уставниот суд на Република  
      Скопје                                   Македонија, 

        Махмут Јусуфи, с.р. 
_______________________________________________ 
 
УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

214. 
Врз основа на членот 154 став 2 од Законот за извр-

шување на санкциите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.2/2006), директорот на Управата за из-
вршување на санкциите донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВРЕМЕТО ШТО ТРЕБА ДА ГО ПОМИНЕ И 
УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ОСУ-
ДЕНОТО ЛИЦЕ ВО УСТАНОВАТА ОД ОПРЕДЕ-
ЛЕН ВИД ИЛИ  ВО  СООДВЕТНО ОДДЕЛЕНИЕ НА  

УСТАНОВАТА ОД ОПШТ ВИД 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се определува времето што тре-

ба да го помине и условите што треба да го исполни 
осуденото лице во установа од определен вид или во 
соодветно одделение на установа од општ вид за него-
во прогресирање .  

 
II. ПРОГРЕСИРАЊЕ 

 
Член 2 

Условите коишто треба да ги исполни осуденото 
лице за прогресирање од една во друга установа, од-
носно од едно во друго одделение во рамките на истата 
установа се: 

- издржаниот  дел  од  казната  затвор; 
- резултатите од ресоцијализацијата; 
- придржувањето кон куќниот ред на установата; 

- залагање во работата. 
-резултатите од воспитувањето, поведението и 
Времето што треба да го помине осуденото лице на 

издржување на казната затвор во казнено поправна 
установа од определен вид, односно во соодветно одде-
ление во казнено-поправна установа од општ вид, пред 
да прогресира во друга установа, односно одделение се 
изразува како одреден дел од должината на изречената 
казна затвор со правосилна судска одлука. 

 
1. Хоризонтално прогресирање 

 
1.1. Прогресирање од установа од затворен вид 

во установа од полуотворен вид 
       

Член 3 
Осудено лице упатено во установа од затворен вид 

може да прогресира во установа од полуотворен вид на 
натамошно издржување на казната доколку ги исполни 
општите услови од членот 2 став 1 на овој правилник, 
ако има издржано во установата каде што е првично 
упатено најмалку една третина (1/3) од должината на 
изречената казна, а при тоа остатокот од казната да не 
ја надминува максимално одредената должина на каз-
ната затвор што се извршува во установата во која тре-
ба осуденото лице да прогресира. 

 
Член 4 

Прогресирање на осудено лице упатено во установа 
од затворен вид директно во установа од отворен вид 
не се врши без претходно да прогресира во установа од 
полуотворен вид. 

     
Член 5 

Осуденото лице упатено  во установа од затворен 
вид може да прогресира во затворено одделение на 
установа од полуотворен вид доколку остатокот од каз-
ната не ја надмине максимално одредената казна за-
твор што се извршува во установата во која лицето тре-
ба да прогресира. 

 
 
1.2. Прогресирање од установа од полуотворен     

вид во установа од отворен вид 
 

Член 6 
Осуденото лице упатено во установа од полуотво-

рен вид може да прогресира во установа од отворен 
вид за натамошно издржување на казната затвор докол-
ку ги исполни општите услови опишани во членот 2 
став 1 од овој правилник ако: 

-  има издржано најмалку 1/3 од изречената казна; 
- остатокот на казната не ја надминува максимално 

одредената казна затвор што се извршува во установа 
во која лицето треба да прогресира.  

 
2. Вертикално прогресирање 

2.1. Прогресирање од затворено во полуотворено  
одделение 

 
Член 7 

Осудено лице упатено во установа од затворен вид 
може да прогресира од затворено во полуотворено од-
деление на истата установа, доколку ги исполнува оп-
штите услови од членот 2 став 1 од овој правилник и 
ако има издржано во затвореното одделение најмалку 
1/2 од изречената казна затвор. 

Осудено лице на казна затвор до 3 години може да 
прогресира и пред истекот на 1/2 од изречената казна 
затвор, а при тоа да има издржано најмалку 1/3 од каз-
ната, и доколку од неговото поведение и работно анга-
жирање основано може да се очекува дека нема да ја 
злоупотреби довербата. 
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Член 8 
Осудено лице класификувано во затворено одделе-

ние во установа од полуотворен вид може да прогреси-
ра во полуотворено одделение на истата установа, до-
колку ги исполнува општите услови од членот 2 став 1 
на овој правилник и ако има издржано во затворено од-
деление најмалку 1/3 од изречената казна затвор со 
правосилна судска пресуда. 

 
Член 9 

Прогресирањето на осудени лица од установа или 
одделение од полуотворен вид во отворено одделение 
во истата установа кое се наоѓа на подрачјето на друга 
општина, односно е просторно одвоено од установата 
од полуотворен вид и претставува нејзин интегрален 
дел, се смета за вертикално прогресирање. 

     
Член 10 

Осудено лице на казна доживотен затвор не може да 
прогресира од затворено во полуотворено одделение. 

 
 

2.2. Прогресирање од полуотворено во отворено  
одделение 

 
Член 11 

Осудено лице класификувано во полуотворено одде-
ление во установа  од затворен вид може да прогресира 
во отворено одделение на истата  установа доколку ги 
исполнува општите услови од членот 2 став 1 на овој 
правилник и ако има издржано во полуотвореното одде-
ление најмалку 1/4 од неиздржаниот дел од казната. 

Осудено лице класификувано во полуотворено од-
деление во установа од полуотворен вид, може да про-
гресира во отворено одделение на истата установа, до-
колку ги исполнува општите услови од членот 2 став 1 
на овој правилник ако има издржано најмалку 1/4 во 
полуотворено одделение во истата установа. 

 
 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за времето што  треба 
да  го помине и условите што треба да  ги исполни осу-
деното  лице во  установата од определен вид  или соод-
ветното одделение на установата од општ вид (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 27/98). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член  13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Број 07-981/1                    Директор на Управата за 

11 септември 2007 година    извршување  на санкциите, 
      Скопје                           Лидија Гаврилоска, с.р.  

__________ 
215. 

Врз основа на членот 206 став (2) од Законот за из-
вршување на санкциите (“Службен весник на РМ” 
бр.2/2006), директорот на Управата за извршување на 
санкциите донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ПРЕДВРЕМЕНО ОТПУШТАЊЕ НА ОСУДЕНОТО 

ЛИЦЕ ПРЕД ИСТЕК НА КАЗНАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдуваат критери-

умите за предвремено отпуштање на осуденото лице 
пред истек на казната. 

        
Член 2 

Предвременото отпуштање на осуденото лице пред 
истек на казната може да се изврши ако се исполнети 
следните критериуми: 

-осуденото лице од самиот почеток на издржување-
то на казната да соработува и да го прифати процесот 
на ресоцијализација; 

-во согласност со одредбите на куќниот ред да има 
позитивно однесување во осуденичката средина; 

-дисциплинирано и квалитетно да ги извршува по-
ставените работни задачи во текот на работното анга-
жирање; 

-да има позитивен однос кон сите вработени во 
установата, а особено кон непосредниот воспитувач и 
инструктор и  

-да не ги злоупотребува дадените погодности во те-
кот на издржувањето на казната. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Број 07-982/1                    Директор на Управата за 

11 септември 2007 година     извршување на санкциите, 
      Скопје                           Лидија Гаврилоска, с.р.  
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