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Врз основа на членот 37 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за извршувањето на кри-
вичните санкции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/64) Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина на својата седница од 12 февруари 1964 
година го утгрди долу изложениот пречистен текст 
на Законот за извршувањето на кривичните санкции. 

Пречистениот текст на Законот за извршува-
њето на кривичните санкции го опфаќа Законот за 
извршувањето на кривичните санкции, („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/61) и неговите измени и до-
полненија објавени во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/64, во кои е означено времето на влегувањето 
во сила на тој закон и на неговите измени и до-
полненија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 78 
15 февруари 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Заионодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Јово Угрчиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 

(Пречистен текст) 

Г л а в а I 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Врз основа на овој закон се извршуваат кри-

вичните санкции (казни, мерки за безбедност и вос-
питни мерки) што ги изрекол суд во кривичната 
постапка. 

Член 2 
Лицата спрема кои се извршуваат кривични 

санкции се лишуваат од правата или се ограничу-
ваат во правата само во границите нужни за оства-
рување на целта на одделни санкции а во соглас-
ност со законот. 

Член 3 
Кон извршувањето на кривични санкции ое 

пристапува кога ќе стане п р а в о с и л н а одлуката 
со која е изречена санкцијата и кога за извршу-
вање на санкцијата нема законски пречки. 

Само по исклучок, кога е тоа со закон посебно 
предвидено, <х> извршување на одделни санкции 
може да се почне и пред да станала п р а в о с и л н а 
одлуката со која се тие изречени. 

Член 4 
Судот е должен секоја извршна одлука да му 

ја достави на органот надлежен за извршување 
најдоцна во рок од три дена од денот кога одлу-

ката станала извршна односно од денот кога судот 
ја примил таквата одлука од повисок суд. 

Кога се исполнети сите услови за да се при-
стапи кон извршување на кривичната санкција, 
надлежните органи се должни да ги преземат по-
требните дејствија за да се спроведе извршувањето 
без одлагање и во согласност со овој закон. 

Извршувањето на кривична санкција може да 
биде одложено само во случаите и под условите 
предвидени со закон. 

Член 5 
Казните и мерките за безбедност се извршу-

ваат на начинот што го определува овој закон и 
прописите донесени врз основа на него. 

Воспитните мерки се извршуваат на начинот 
кој го определува републички закон во согласност 
со одредбите од третиот дел на овој закон. 

Член 6 
Органите и установите во чиј делокруг спаѓа 

примената на посебните здравствени, социјални, 
воспитни или други мерки од значење и за извр-
шувањето на одделни кривични санкции, се должни 
да соработуваат со органите надлежни за извршу-
вање на овие санкции. 

Заради што поцелосно остварување на целта 
на одделни кривични санкции, органите надлежни 
за извршувањето ќе соработуваат и со општестве-
ните организации кои, според своите задачи и раг-
бота, би можеле да им даваат потребна помош. 

Член 7 
Лицето спрема кое е применета казна не ги 

плаќа трошоците на извршувањето, освен трошо-
ците на извршувањето на парична казна. 

Со закон на републиката ќе се определи иоЈ 
ги плаќа трошоците за извршувањето на 'одделни 
воспитни мерки. 

Член 8 
За поднесоците, службените дејствија и реше-

нијата во врска со примената на одредбите од овој 
закон не се плаќа такса. 

Д Е Л П Р В 
ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ 

А. Извршување на казните лишевме од 
слобода 

Г л а в а II 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 9 
Целта на извршувањето на казната лишени« 

од слобода (затвор, строг затвор и малолетнички 
затвор) е оспособување на осудените лица по вра-
ќањето во слобода да живеат и работат во соглас-
ност со законот и да ги исполнуваат должностите 
на граѓани на социјалистичката заедница. 

За таа цел спрема осудените се применуваат 
соодветните современи воспитни, поправителни и 
други мерки. 
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Член 10 
- Постапувањето со осудените лица мора да биде 

човечно и со почитување на нивното човечко до-
стоинство, со запазување на нивното телесно и ду-
шевно здравје, а при тоа мора да се водк сметка 
да се одржи потребниот ред и дисциплина. 

Член 11 
Со осудените лица треба да се постапува на 

начинот ко ј во најголема можна мерка и одговара 
на личноста на осудениот и кој треба да биде при-
способен кон постигнатиот успех во превоспиту-
вањето. 

Заради постигнување на успешно превоспиту-
вање се врши класификација на осудените лица. 

Член 12 
К а ј осудените треба да се развива чувство на 

лична одговорност за нивните постапки и да се пот-
тикнуваат и самите да учествуваат доброволно во 
своето превоспитување. , 

Член 13 
Во текот на извршувањето на казните лишение 

од слобода н<а осудените ќе им се обезбеди уче-
ствување во организирањето на одделни дејности 
и работи од заеднички интерес, како што се кул-
турно-просветна работа, производствена дејност, 
одржување ред и чистота и слично. 

Член 14 
Осудените лица ја издржуваат казната лише-

ш е од слобода групно. Само кога тоа го бара здрав-
ствената состојба на осуденото лице или кога е тоа 
предвидено во овој закон може да се определи од-
делно осудено лице да ја издржува казната одвоено 
од другите. 

Машките и женските лица ја издржуваат каз-
ната лишение од слобода одвоено едни од другите. 

Лицата што ја издржуваат казната лишение 
од слобода ќе се одвојат, кога годе е тоа можно, 
од лицата што се наоѓаат во притвор или истра-
жен затвор. 

Член 15 
На осудените лица им се обезбедуваат во текот 

на извршувањето на казната лишение од слобода 
определени права. 

На осудените лица можат да им се даваат и по-
себни годности предвидени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на него. 

Член 16 
Осудените лица што се способни за работа се 

должни да работат и ним треба да им се овозможи 
работа. 

Ра§о;гдта на осудените треба да биде полезна 
и што повеќе 'да му одговара на современиот на-
чин на вршење работа од ист вид на слобода. 

Целта на работата е осудените да се здоби-
јат односно да ги одржат и зголемат своите ра-
ботни способности, работни навики и стручно знае-
ње, заради што полесно вклучување во полезниот 
живот на слобода. За таа цел се обезбедуваат за 
осудените, во границите на можностите, разно-
видни зажалувања . 

Постигнувањето на економска корист од рабо-
тата на осудените лица не смее да оди на штета на 
остварувањето на целта на таа работа. 

Член 17 
За осудените лица за кои е тоа полезно се ор-

ганизира настава за општо и стручно образование 
и за оспособување заради здобивање со квалифи-
кации. 

Со цел за подигање на општото образование и 
за превоспитување на осудените во текот на извр-
шувањето на казните лишение од слобода, се орга-
низираат разни форми на културно-просветна ра-
бота и физичка култура и на осудените им се ово-
зможува користење на дневен печат и другите сред-
ства за информации. 

Член 18 
Заради поттикнување на сопствените напори на 

осудените лица за вклучување во редовниот ж и -
вот на слобода, осудените за кои со основ може 
да се очекува дека на слобода ќе имаат добро по-
ведение и дека нема да вршат кривични дела се 
пуштаат на условен отпуст во смисла на одредбите 
од Кривичниот законик. 

Член 19 
На осудените лица отпуштени од издржување 

на казната лишение од слобода надлежните органи, 
установи и организации ќе им ја даваат потреб-
ната помош за нивното полесно и побрзо вклучу-
вање во редовниот живот на слобода. 

Член 20 
Казните лишение од слобода ги извршуваат 

органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти, доколку со овој закон не е пропишано по-
инаку. 

Општ надзор кад извршувањето на казните ли-
ш е ш е од слобода врши Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Правилникот за извршување на казните лише-
ние од слобода го донесува сојузниот секретар за 
внатрешни работи. Со овој правилник се опреде-
луваат во согласност со овој закон поблиските 
услови за извршувањето на овие казни. 

Член 21 
Заради унапредување на службата за извршу-

вање на казните лишение од слобода, Сојузниот 
и републичките секретаријата за внатрешни работи 
соработуваат со научните установи и со стручните 
здруженија. 

Во Сојузниот и во републичките секретаријати 
за внатрешни работи постојат стручни совети како 
советодавни органи по општите прашања за извр-
шување на казните лишение од слобода. Членовите 
на советот ги именува Сојузниот односно републич-
киот секретаријат за внатрешни работи. 

Г л а в а III 
КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИ УСТАНОВИ 

Член 22 
Казните лишение од слобода се извршуваат 

во казнено-поправителни установи. 
Казнено-поправителни установи се казнено-по-

правителните домови и затворите. 
Во казнено-поправителните домови ги издржу-

ваат, по правило, казните лишение од слобода осу-
дените лица на кои казната односно остатокот на 
казната по засметаниот притвор и истражен затвор 
им изнесува една година или подолго. Сојузниот 
односно републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи може да одлучи во казнено-поправителен 
дом да ја издржуваат казната и осудени лица на 
кои казната односно остатокот на казната им из-
несува над шест месеци. 

Казната лишение од слобода во пократко. трае-
ње се издржува во затвори. 

Осудените странци на кои по засметаниот при-
твор и истражен затвор остатокот на казната ли-
шение од слобода изнесува над два месеца ќе се 
упатуваат на издржување на казната во казнено-
поправителните установи што ќе ги определи Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 23 
Според степенот на обезбедувањето на казне-

но-поправителната установа и на ограничувањето 
на слободата на осудените лица можат да се осно-
ваат казнено-поправителни установи од затворен, 
полуотворен и отворен тип. , 

Член 24 
Казнено-гвоправителните домови се општи и по-

себни. 
Посебни казнено-поправителни домови, наме-

нети за одделни категории осудени лица се отео-
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рениот казнено-поправителен дом, казнено-попра-
вителниот дом за помлади полнолетни лица и каз-
нено-поправите лниот дом за малолетници. 

По потреба, можат да се основаат и други ви-
дови посебни казнено-поправителни домови. 

За одделни категории осудени лица можат да 
се основаат посебни одделенија во општите или 
посебните казнено-поправителни домови. 

Член 25 
Општите казнено-поправителни домови ги осно-

ваат републичките секретаријата за внатрешни 
работи. 

Посебните казнено-поправителни домови и по-
себните одделенија во општите или посебните каз-
нено-поправителни домови ги основа републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи во согласност 
со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
може и самиот да основа посебни казнено-попра-
вителни домови. 

Член 26 
Сојузниот и републичките секретаријати за вна-

трешни работи вршат надзор над казнено-попра-
вителните домови што ги основале. 

Член 27 
Упатуваното на осудените лица во казнено-по-

правителни домови се врши според распоредот на 
републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
односно на Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи за посебните казнено-поправителни домови 
што ги основал тој. 

При определувањето на овој распоред Сојуз-
ниот односно републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи ќе се придржува за насоките од 
следниве ставови на овој член. 

Во отворен казнено-поправителен дом можат 
да се упатат осудени за кои основано може да се 
очекува дека задржувањето во овој дом поволно 
ќе влијае врз нивното превоспитување, дека врз 
основа на чувството за лична одговорност ќе ги 
вршат своите должности и дека не ќе го злоупо-
требат отсуството на стражари и на мерки за обез-
бедување. Во овој дом можат да се упатуваат осу-
дени што веќе издржале дел од казната во некој 
друг дом, а по исклучок и осудени што се упату-
ваат на издржување на казната непосредно по 
осудата. 

Во казнено-поправителен дом за помлади пол-
нолетни лица се упатуваат осудените што во вре-
мето на упатувањето се полнолетни, но што не на-
полниле 23 години. 

Во казнено-поправителен дом за малолетници 
односно во посебно одделение за малолетници на 
општ казнено-поправителен дом се упатуваат ли-
цата осудени на казната малолетнички затвор ако 
во времето на упатувањето се малолетници. 

Во општи казнено-поправителни домови се упа-
туваат осудени лица за кои со распоредот не е 
предвидено упатување во посебни домови. 

Член 28 
Затвори се основаат за подрачјето на една или 

повеќе општини или за подрачјето на една или по-
веќе околии. 

Затворите ги основаат општинските односно о-
колиските собранија, а поголеми затвори за повеќе 
околии можаат да основаат и републичките секре-
тари ј ати за внатрешни работи. 

Распоредот за упатување на осудените лица во 
одделни затвори го определува републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи во границите на 
овластувањето од членот 22 на овој закон. 

Републичките секретаријати за внатрешни ра-
боти вршат непосреден надзор над состојбата и за-
конитото постапување спрема осудените лица во 
сите затвори. За таа цел службениците на репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи вршат 
повремено инспекции на затворите. 

Член 29 
Во воени затвори казната лишение од слобода 

ја издржуваат: 
1) питомците на воените училишта, подофице-

рите, офицерите и воените службеници што и по 
осудата го задржале својството на воено лице; 

2) лицата што како војници се осудени на ка-
зната затвор или строг затвор, ако изречената ка-
зна или нејзиниот остаток по засметаниот притвор 
и истражен затвор не преминува шест месеци. 

Воените затвори ги основа и врши надзор над 
нив Државниот секретаријат за народна одбрана. 
Правилникот за извршување на казните лишение 
од слобода во воените затвори го донесува држав-
ниот секретар за народна одбрана. 

Во однос на воените затвори и во однос на осу-
дените лица што во тие затвори ја издржуваат ка-
зната Државниот секретаријат за народна одбрана 
ги има и другите овластувања што според овој за-
кон му припаѓаат на Сојузниот и на републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Член 30 
На чело на казнено-поправителната установа се 

наоѓа управник, кој раководи со нејзината работа. 
Во казнено-поправителните домови и во пого-

лемите затвори, како советодавен орган на управ-
никот, постои колегиум составен од раководни слу-
жбеници и од определен број на други службеници 
од редот на специјализираниот персонал. 

Управникот на казнено-поправителниот дом го 
назначува Сојузниот односно републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи. Управникот на затво-
рот што го основа републички секретаријат за вна-
трешни работи го назначува републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи. 

Управникот на затворот што го основа ^општин-
ско односно околиско собрание го назначува ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи во 
согласност со претседателот на општинското одно-
сно околиското собрание 

Член 31 
Во казнено-поправителните установи треба да 

постои достаточен број службеници со соодветна 
стручна спрема и со потребно искуство за работа 
во тие установи. 

Според видот и големината на казнено-попра-
вителната установа посебно ќе се обезбеди служба-
та на воспитувачите, техничките инструктори, ле-
карите, п?ихијатрите, психолозите и на другиот 
специјализиран персонал. 

Службата за обезбедување ја вршат стражари. 
Член 32 

Во секоја казнепо-поправителна установа по-
стои куќен ред со кој во согласност со овој закон 
и со правилникот за извршувањето на казните ли-
шевте од слобода поблиску се определуваат органи-
зацијата на работата и начинот на животот во 
установата. 

Куќниот ред за одделен казнено-поправителен 
дом го донесува управникот на домот, во согласност 
со Сојузниот односно републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи. 

Куќниот ред за затворите го донесува стареши-
ната на ОКОЛИСКИОТ орган на управата надлежен за 
внатрешни работи на чие подрачје се наоѓа затво-
рот, во согласност со републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи. 

Г л а в а IV 
ПОЧЕТОК НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА КАЗНАТА 

ЛИШЕНИЕ ОД СЛОБОДА 

Член 33 
Надлежниот орган е должен да ги преземе по-

требните дејствија заради извршување на казната 
лишение од слобода веднаш по примањето на из-
вршната одлука, а најдоцна во рок од три дена 
по нејзиното примање. 
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Член 34 
Осудениот што се наоѓа на слобода го повикува 

на и здржување на казната лишение од слобода 
општинскиот орган на управата надлежен за в н а -
трешни работи на чие подрачје осудениот има ж и -
веалиште односно престојувалиште. 

Осудениот што се наоѓа во притвор или истра-
ж е н затвор го спроведува на и з д р ж у в а њ е на к а -
зната лишевме од слобода органот на управата 
надлежен за внатрешни работи надлежен според 
местото на издржувањето на притворот односно на 
истражниот затвор. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи во седиштето на првостепениот 
суд презема потребни дејствија за извршување на 
казната спрема осудениот со непознато живеалиште 
односно престојувалиште и спрема лицето осудено 
во отсуство. 

Член 35 
Осудениот што е на слобода се повикува на 

определен ден да £ се јави заради издржување на 
казната лишение од слобода на определената казне-
но-поправителна установа. Денот на јавувањето на 
казнено-поправителната установа се определува та -
ка што на осудениот да му останат на јмалку осум 
дена до поаѓањето. 

Ако уредно повиканиот осуден самиот не и се 
Јави на казнено-поправителната установа, то ј се 
спроведува присилно и ги поднесува трошоците на 
спроведувањето. 

За осудените што се кријат или се наоѓаат во 
бегство, се издава потерница. Кога осудениот ке 
биде фатен, се спроведува во определената казне -
но-поправителна установа и тој ги поднесува тро-
шоците на спроведувањето. 

Осудените што се наоѓаат во притвор или истра-
ж е н затвор се спроведуваат »а издржување на 
казната. 

Почетокот на издржувањето на казната во слу-
чајот од ставот 1 на овој член се смета од денот 
кога осудениот сам ќе се јави заради и з д р ж у в а њ е 
на казната, а во случајот од ст. 2 и 3 на овој член 
кога ќе биде доведен во установата. 

Член 36 
Осудено лице што се наоѓа во истражен затвор 

а кое врз основа на членот 333 став 7 од Законикот 
за кривичната постапка бара да биде упатено на 
издржување на казната пред правносилноста на 
пресудата, да©а за тоа из јава на зап^рник пред 
судијата на окружниот суд што ќе го определи за 
тоа председателот на судот. При примањето на 
ваквата из јава судијата го предупредува тоа лице 
дека во казнено-поправителната установа ќе биде 
изедначено во правата и должностите со другите 
осудени лица. 

Барањето на осуденото лице што се наоѓа во 
истражен затвор, како и еден примерок од прво-
степената пресуда судијата доставува без одлагање 
до надлежниот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи кој ќе одлучи дали тоа ќе се упати 
во казнено-погравителна установа. Времето по-
минато во оваа установа до правносилноста на пре-
судата се засметува во казната. 

Член 37 
На осудено лице што се наоѓа на слобода може 

по негова молба да му се одложи извршувањето на 
казната лишение од слобода: 

1) ако се разболело од потешка акутна болест; 
2) ако се случила смрт или тешка болест во 

потесната ф а м и л и ј а на осудениот; 
3) ако е одлагањето потребно заради извршува-

ње или довршување на неодложни полски или се-
зонски работи или работи предизвикани со елемен-
тарна непогода или со друга несреќа, а во ф а м и л и -
јата на осудениот нема друга работна сила; 

4) ако е осудениот обврзан да изврши определе-
на работа што веќе ја започнал, а поради неизвр-
шувањето на таа работа би настанала позначителна 
штета; 

5) ако му е одлагањето потребно на осудениот 
поради з а в р ш у в а њ е на училиште или за по-
лагање на испит за ко ј се подготвувал; 

6) ако заедно со осуденото лице се осудени 
неговиот брачен другар или други членови на з а -
едничкото домаќинство, или ако тие веќе се наоѓаат 
на издржување на казната, а со упатувањето на сите 
овие лица на и з д р ж у в а њ е на казната би била 
загрозена издршката на старите, болните или мало-
летните членови на домаќинството; 

7) ако е осудена ж е н а што дои дете помладо од 
една година или што е бремена а до породувањето 
не преостануваат повеќе од три месеци. 

Извршувањето на казната во случајот од точка -
та 1 став 1 на овој член може да се одложи додека 
трае болеста, во случаите од точ. 2 до 4 — најдолго 
за три месеци, во случаите од точ. 5 и 6 — најдолго 
за шест месеци, а во случајот од точката 7 — до 
наполнувањето на една година живот на детето. 

Член 38 
Молбата за одлагање па извршувањето на к а -

зната се поднесува во рок од три дена од денот на 
примањето на поканата од членот 35 на овој закон. 
Ако причината за одлагање од членот 37 став 1 точ. 
1 и 2 настанала по тој рок, молба може да се поднесе 
до денот кога осудениот треба да се јави заради из -
д р ж у в а њ е на казната. 

Во молбата мораат да се наведат и докази за 
фактите што го оправдуваат одлагањето. 

Во врска со молбата за одлагање на и з в р ш у в а -
њето на казната решава општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. Овој ор-
ган е должен да изврши потребни проверки и да 
донесе решение во рок од три дена од денот на 
примањето на молбата. До донесувањето на реше-
нието по молбата, се одлага почетокот на и з д р ж у -
вањето на казната . 

Одлагањето на извршувањето на казната над 
шест месеци во случа ј на болест, го одобрува око-
лискиот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

Член 39 
Против решението со кое се одбива молбата за 

одлагање на извршувањето на казната осудениот 
има право на жалба до околискиот орган на у п р а -
вата надлежен за внатрешни работи, а кога овој 
орган решавал во прв степен — до републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи. Ж а л б а т а не го 
одлага извршувањето на казната , но второстепениот 
орган може да определи прекин на издржувањето 
на казната ако на јде дека за тоа постојат оправдани 
причини. 

Против решението на второстепениот орган по 
жалбата од ставот 1 на овој член не може да се 
поведе управен спор. 

Член 40 
Лицето повикано на с л у ж е њ е на воениот рок 

или на воена вежба што е осудено на казната ли -
ш е в т е од слобода се упатува на и з д р ж у в а њ е на 
казната пред служењето на воениот рок односно 
воена вежба. 

На лицето кое во текот на служењето на воени-
от рок или за време на воена вежба е осудено на 
казната затвор до шест месеци за кривично дело 
сторено пред стапувањето на с л у ж е њ е на воениот 
рок или на воена вежба, ќе му се одложи почето-
кот на извршувањето на казната до завршетокот на 
воениот рок односно воена вежба . 

Извршувањето на казната ќе му се одложи и 
на лице осудено на казната затвор до две години, 
или малолетнички затвор до две години, или на 
казната строг затвор од една година за кривично 
дело сторено пред стапувањето на с л у ж е њ е на вое-
ниот рок, на кое до завршетокот на служењето на 
воениот рок не му преостануваат повеќе од шест 
месеци. 

Лицето кое за време на служењето на воениот 
рок или воена вежба е осудено на казната л и ш е -
ние од слобода за критичко дело сторено во текот 
на служењето на воениот рок или воена вежба , оф 
упатува на и з д р ж у в а а т на казната . 
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Член 41 
Кога надлежниот јавен обвинител врз основа 

ва законско овластување ќе побара одлагање на 
извршувањето на казната лишени« од слобода, над-
лежниот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи нема да го повика осудениот, а ако веќе го 
повикал но уште не поминал рокот за јавување до 
казнено-поправителната установа, ќе донесе реше-
ние за одлагање на извршувањето на казната. 

Одлагањето на извршувањето на казната во 
таке« случај трае додека јавниот обвинител не го 
извести органот на управата надлежен за внатре-
шни работи дека може да се почне со извршува-
њето на казната, односно додека не биде донесена 
нова судска одлука. 

Член 42 
При стапувањето во казнено-поправителната 

установа се утврдува идентитетот на осуденото лице. 
На почетокот на издржувањето на казната осу-

дениот се запознава со куќниот ред, со правата и 
должностите што ги има во текот на издржувањето 
на казната, со начинот на кој може да ги остварува 
своите права и со дисциплинските казни што мо-
жат да му се изречат. 

Текстот на овој закон, правилникот за извршу-
вањето на казните лишение од слобода и куќниот 
ред на установата треба да им бидат достапни на 
осудените во текот на издржувањето на казната. 

Член 43 
На почетокот на издржувањето на казната ли-

шевме од слобода во казнено-поправителен дом и 
во поголем затвор му се посветува посебно внима-
ние на запознавањето на личноста на осудените 
заради нивната класификација и утврдување на 
ориентационата програма за постапување со нив. 

Заради поцелосно испитување на личноста на 
осудените според научните методи, можат при од-
делни казнено-поправителни установи или само-
стојно да се основаат посебни центри за испиту-
вање на личноста на осудените лица. Овие центри 
ги основа Сојузниот или републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи. 

Г л а в а V 
ПОЛОЖБА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 44 
Сместувањето на осудените треба да им од-

говара на хигиенските барања и на месните кли-
матски прилики. 

На осудените им се обезбедува исхрана што е 
достатка за одржување на здравјето и на полната 
телесна способност. 

Член 45 
На осудените, во согласност со потребите на 

нивното превоспитување, им се определува видот 
на работата според нивните телесни и душевни 
способности, според можностите што постојат во 
казнено-поправителната установа и според потре-
бите на дисциплината. Во овие граници ќе се води 
сметка за желбата на осудените да вршат работа од 
определен вид. 

Член 46 
Работното време на осудените лица не може да 

трае подолго од редовното работно време пропи-
шано за работата од соодветен вид. 

Прекувремена работа може да се нареди и до-
зволи само во согласност со општите прописи за 
прекувремената работа. 

Вон редовното работно време на работа од осно-
вен вид осудените можат, и тоа најмногу до два 
часа дневно, да се запослуваат на дејности што се 
потребни за одржување на чистотата и за овозмо-
жување на нормалниот живот во казнено-поправи-
телната установа. 

За осудените што посетуваат стручна настава 
редовното работно време може да го скрати Соју-
зниот односно републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи. 

Член 47 
Осудените имаат право на осумчасовен непре-

кинат одмор во време од 24 часа, како и на еден 
ден одмор во неделата. 

Осудените што поминале на редовна работа не-
прекинато единаесет месеци, вклучувајќи го и вре-
мето поминато на лекување поради повреди на ра-
бота или професионална болест, имаат право на 
непрекинат одмор од четиринаесет дена во текот 
на една година. 

Член 48 
Општите прописи за хигиенско-техничките и 

заштитните мерки при работата се применуваат и 
на работата на осудените лица. 

Осудените имаат право на инвалидско осигуру-
вање според важечките прописи за инвалидското 
осигурување во случај на несреќа при работата или 
професионална болест. 

Поблиски прописи за спроведувањето на инва-
лидското осигурување на осудените лица, за висо-
чината и начинот на плаќањето на придонесот како 
и за постапката за остварување на правата од ин-
валидското о с и г у р а в а о донесува сојузниот секре-
тар за трудот, во согласност со сојузниот секре-
тар за внатрешни работи. 

Член 49 
Осудените имаат право на надоместок за извр-

шената работа. Надоместокот за работата изнесува 
од една петина до една четвртина, а по исклучок 
и до една третина од надоместокот што се плаќа за 
истовидна работа и за еднаков ефект надвор од 
казнено-поправителната установа. За прекувреме-
на работа на осудените им припаѓа надоместок во 
полн износ. 

Со правилникот за извршување на казните ли-
шение од слобода се определува делот на надоме-
стокот за работа кој се чува како задолжителна за-
штеда на осудениот. Со другиот дел на надоместо-
кот за работа осудениот слободно располага. Пред-
мет на извршување може да биде половина од де-
лот на надоместокот за работа со кој осудениот сло-
бодно располага — само врз основа на извршна 
одлука на судот по која осудениот е должен да 
дава издршка за децата, брачниот другар односно 
родителите или врз основа на извршна одлука на 
судот за надоместок на штетата што ја предизвикал 
осудениот со кривичното дело. 

Член 50 
На осудените кои без своја вина не работат, а 

немаат сопствени средства ќе им се обезбеди под-
мирување на најнужните потреби со давање на по-
требните предмети. 

На осудените што ќе се разболат на работа во 
казнено-поправителната установа за времето до-
дека поради болест не работат им припаѓа една по-
ловина од просечниот месечен надоместок за ра-
ботата во редовно работно време што го примале 
за последните шест месеци. 

За време на непрекинатиот одмор (член 47 став 
2) осудениот прима надоместок во височина на про-
сечниот надоместок за работата во редовно работно 
време што го примал за последните шест месеци. 

Член 51 
Осудените што ќе се здобијат со квалификација 

во казнено-поправителна установа добиваат свиде-
телство. Од свидетелството не смее да се гледа дека 
квалификацијата е здобиена во казнено-поправи-
телна установа. 

Кога според општите прописи и самото време 
поминато на работа во определен вид работа се при-
знава за здобивање со квалификација , ќе се при-
знае за таа квалификација и времето поминато на 
ист вид работа во казнено-поправителна установа, 
со тоа што ова време не се смета во работен стаж 
и не може да биде основ за здобивање со другите 
права. 

Член 52 
Осудените имаат право на бесплатна здравстве-

на заштита. 
На осудените им се обезбедува потребната ле-

карска помош и болничко лекување. 
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На бремени осудени жени и на родилки им се 
обезбедува стручна лекарска нега. Детето може да 
остане со мајката на нејзино барање до наполнетата 
една година, а по тоа ќ се предава, во спогодба со 
мајката, на фамилијата или на надлежниот орган 
на старателството, кој ќе ги преземе потребните 
мерки за сместување на детето. 

Член 53 
Осудените имаат право да примаат писмена од 

органите и установите и да им упатуваат ним под-
несоци со цел за заштита на своите права и со за-
конот заштитените интереси. 

Странски државјани можат да им се обрнуваат 
и на конзуларните органи од својата држава или од 
државата што ги штити нивните интереси. Лица 
без државјанство и бегалци можат да и се обрну-
ваат на службената организација што според пра-
вилата на меѓународното право ги штити нивните 
интереси. 

Писмената упатени до осудениот се доставуваат 
преку казнено-поправителната установа, а преку 
оваа установа и осудениот ги упатува писмените 
поднесоци. 

Управата на казнено-поправителната установа е 
должна со правни совети да им дава помош на осу-
дените во поглед на преземањето на потребните 
дејствија заради заштита на нивните права. Осуде-
ниот што е неписмен може својот поднесок да го 
даде на записник ка ј управата на казнено-попра-
вителната установа. 

Член 54 
Осудените имаат право да се допишуваат со 

членовите на потесната фамилија и со другите 
лица за кои се претпоставува дека не ќе влијаат 
штетно врз нив. 

Осудениот ги прима и испраќа писмените прат-
ки под контрола на управата на казнено-поправи-
телната установа. 

Лицата осудени на казната затвор молчат да 
примаат и испраќаат две писмени пратки месечно, 
а лицата осудени на казната строг затвор една пи-
смена пратка месечно. 

На осудениот секогаш ќе му се предаде писме-
ното известување за тешка болест или смрт на не-
гов член на фамилијата. Исто така, осудениот има 
право веднаш писмено да ја извести потесната ф а -
милија или лицето што ги штити неговите интереси 
за своето нагло и сериозно заболување, како и за 
преместување во друга казнено-поправителна уста-
нова. 

Член 55 
Осудените имаат' право да примаат посети од 

членовите на потесната фамилија, а по одобрение 
од управникот на казкено-поправителната установа 
или од органот што го врши правото на надзор над 
установата, можат да ги посетуваат нив и други 
лица. 

Лицата осудени на казната затвор имаат право 
на две, а лицата осудени на казната строг затвор на 
една посета месечно. 

Ако е осудениот странски државјанин, лице без 
државјанство или бегалец, конзуларниог претстав-
ник на неговата држава или на државата што ги 
штити инетересите на односните државјани, како и 
претставникот на службената организација што ги 
штити интересите на бегалците, има право во гра-
ниците на куќниот ред да го посетува осуденршт. 
Ова право може да не се дозволи само ако такво 
право не им се дава на југословенските конзулар-
ни претставници во државата на која и припаѓа 
осудениот. 

Член 56 Ј 
Осудените имаат право да примаат пратки со 

преслека, со предмети за лична употреба и со пе-
чат чија што содржина не е воспитно штетна. Во 
рамките на .прописите донесени врз основа на овој 
закон, осудените можат да примаат и пратки со 
храна. 

Лицата осудени на казната затвор имаат право 
ва една пратка секој месец, а лицата осудени на 

казната строг затвор на една пратка секои два 
месеца. 

Осудените можат да примаат и пари, но можат 
да ги трошат само во границите што ги определува 
правилникот за извршување на казните лишение 
од слобода. 

Член 57 
За добро однесување и :*а заложување на ра -

ботата, управата на казнено-поправителната уста-
нова може да им дава на осудените разни годно-
сти, како што се: проширување на правото на до-
пишување и примање посети и пратки; примање 
посети без надзор во установата или надвор од у -
становата; послободно движење; давање отсуство до 
седум дена; делумно или потполно користење на 
непрекинат одмор надвор од установата (член 47 
став 2). 

Член 58 
Сојузниот односно републичкиот секретаријат за 

внатрешни работи може од оправдани причини по 
исклучок да му дозволи на осудениот на негова 
молба или на предлог од управникот на казнено-
поправителната установа прекин на издржувањето 
на казната, кој не може да трае подолго од три 
месеци. Прекинот, што се дозволува заради леку-
вање може да трае до завршетокот на лекувањето. 

Прекин на издржувањето на казната може да 
се дозволи и по повод на жалбата на осудениот 
против решението за одбивање на молбата за од-
лагање на извршувањето на казната (член 39 
став 1). 

Молбата на осуденото лице за прекин на издр-
жувањето на казната му ја доставува казнено-по-
правителната установа со свое мислење на Сојуз-
ниот односно републичкиот секретаријат за внатре-
шни работи. 

Прекин на издржувањето на казната ќе се до-
зволи и по барање од надлежниот јавен обвинител 
во случај на подигање барање за заштита на за-
конитоста 

Времето поминато на слобода во случај на одо-
брен прекин, не се засметува во казната. 

Против решението на Сојузниот односно репу-
бличкиот секретаријат за внатрешни работи со кое 
се одбива молбата на осудениот за прекин на из-
држувањето на казната не може да се изјави ж а л -
ба ниту да се поведе управен спор. 

Член 59 
Осудениот има право на поплака до управникот 

на казнено-поправителната установа поради повре-
да на неговите права или поради други неправилно-
сти што се сторени спрема него во казнено-попра-
вителната установа. \ 

Секоја поплака управникот е должен внима-
телно да ја испита и за неа да донесе решение. 

Ако осудениот не добил одговор на поднесената 
поплака или не е задоволен со донесената одлука, 
има право да поднесе писмена претставка преку 
управата на казнено-поправителната установа до 
Сојузниот односно републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Осудениот има право да му се ж а л и за повреда 
на своите права и за неправилности во казнено-по-
лразителната установа и на службеното лице што 
врши инспекција во казнено-поправителната уста-
нова, и тоа без присуство на службеник на таа 
установа. 

Г л а в а VI 
ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА 

Член 60 
Осудените се должни да се придржуваат за 

прописите за куќниот ред, за правилата на работ-
ната дисциплина и за наредбите на службените 
лица. 

За одржувањето на редот и дисциплината мо-
ж а т да се употребат само оние мерки на ограничу-
вање што се нужни за одржување на безбедноста 
и за доброто функционирање на заедничкиот ж и -
вот во казнено-поправителната установа. 
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Средства на принуда можат да се употребуваат 
само кога е тоа неопходно за да се спречи бегство, 
ф и з и ч к о напаѓање на персоналот, нанесување по-
вреда на друг, самоповредување или предизвику-
вање материјална штета од страна на осудените. 
Физичка сила може да се употреби и кога е нужно 
да се спречи отпорот на осудените спрема закони-
тата наредба од службеникот. 

Член 61 
Службениците на казнено-поправителната уста-

нова можат спрема осудените да употребат о р у ж ј е 
само во случаите и под условите предвидени во 
прописите за употреба на о р у ж ј е од страна на слу-
жбеник на органот на управата надлежен за вна -
трешни работи. 

По секоја употреба на о р у ж ј е спрема осудени 
ќе се извести веднаш Сојузниот односно републич-
киот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 62 
За повреди на правилата на куќниот ред, р а -

ботната дисциплина и правилниот однос спрема 
службените лица и спрема другите осудени лица, 
осудените можат да бидат казнети дисциплински. 

Дисциплинските казни што можат да им се из-
речат на осудените се: 

1) укор; 
2) забрана на д опишување до три месеци; 
3) забрана на примање пратки до три месеци; 
4) забрана или ограничување на правото за ра -

сполагање со пари за лични потреби до три месеци; 
5) упатување во самица до триесет дена. 
На осудениот можат едновремено да му се из-

речат и повеќе видови на казните од тон. 2 до 5 
став 2 од овој член. 

При изрекувањето на дисциплинските казни 
од точ. 2 до 5 став 2 на овој член управникот на 
казнено-поправителната установа може условно да 
го одложи извршувањето на изречената дисциплин-
ска казна за време до шест месеци, со тоа што из -
речената казна да нема да се изврши ако казне -
тиот во овој рок не биде повторно дисциплински 
казнет. Управникот на казнено-поправителната 
установа ќе определи условно одлагање на извр-
шувањето на дисциплинската казна ако на јде дека 
може да се очекува дека спрема казнетиот и без 
извршување на казната ќе се постигне целта на 
казнувањето. 

Условното одлагање на извршувањето на ди-
сциплинската казна ќе се отповика ако условно 
казнетиот во рокот за кој е одложено извршува-
њето биде повторно дисциплински казнет. Во случај 
на отповикување управникот на казнено-поправи-
телната установа изрекува една казна во границите 
определени во ст. 2 и 3 на овој член и за поранеш-
ната и за новата дисциплинска вина, земајќи ја 
порано изречената казна како веќе утврдена. 

Член 63 
Дисциплинската казна упатување во самица не 

може да се применува ако со нејзиното извршување 
се загрозува здравјето на осудениот. 

Дисциплинската казна упатување во самица се 
состои во непрекинат престој на осудениот во од-
воена просторија за времето колку што изнесува 
изречената казна, со дневно шетање од еден час 
на свеж воздух. 

Член 64 
Дисциплинските казни ги изрекува управникот 

на установата или службеникот што го заменува. 
Пред изрекувањето на дисциплинската казна 

осудениот ќе се сослуша и неговата одбрана по по-
потреба ќе се провери. 

При изрекувањето на дисциплинската казна ќе 
се земе предвид дали осудениот бил порано опоме-
нуван или дисциплински казнуван. 

Член 
Спрема осудениот кој поради своите постапки 

претставува сериозна опасност за безбедноста, може 
како посебна мерка да се определи, осамување, кое 
може да трае до една третина од изречената казна , 

но со тоа да може да трае непрекинато најдолго 
една година. 

За време на траењето на оваа мерка осудениот 
ќе се д р ж и одвоено од другите осудени лица. Един-
ствено ако не е можно да се обезбеди осудениот од-
воено ђа врши општествено полезна работа, може 
да се упатува на заедничка работа со другите осу-
дени лица, но така што да се одбегне поблизок до-
пир со нив. 

Спрема осудениот што упорно ја попречува ре-
довната работа и живот во казнено-поправителната 
установа и спрема кој останале безуспешни редов- -
ните дисциплински мерки, може да се определи 
осамување за време на слободните часови кое може 
да трае од еден месец до една година. 

Мерките од ст. 1 и 3 на овој член ги определува 
сојузниот односно републичкиот секретар за вна-
трешни работи на предлог од управникот на уста-
новата а по прибавено мислење од лекар. 

Извршувањето на овие мерки ќе се прекине 
кога со лекарски наод ќе се утврди дека телесната 
и душевната состојба на осудениот не дозволува на -
тамошно осамување. 

Член бб 
Управата на казнено-поправителната установа 

може да донесе решение, од делот на надоместо-
кот за работа на осуденото лице со кој тоа слобод-
но располага и од делот што се чува како негова 
заштеда, како и од парите што на осудениот му се 
одземени или испратени, да се наплати штетата што 
осудениот намерно или со груба невнимателност ја 
предизвикал за време на издржувањето на казната 
к а к о и трошоците на неговото спроведување кога ги 
поднесува според законот. Против решението на 
управата на казнено-поправителната установа за 
надоместок на штетата осудениот може во рок од 
петнаесет дена од денот на врачувањето на решение-
то да му из јави жалба на Сојузниот односно ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Ако надоместокот на штетата го преминува из-
носот од 50.000 динари, а осудениот не се согласува 
да го плати надоместокот, управата на казнено-по-
правителната установа може да предложи издавање 
на платен налог според одредбите од Законот за 
процесната постапка. 

Член 67 
Ако осудениот додека е на издржување на к а -

зната лишение од сло!оода стори кривично дело за 
кое е пропишана парична казна или казната затвор 
до шест месеци, ќе се казни дисциплински (член 47 
став 3 од Кривичниот законик). 

Ако осудениот стори друго кривично дело, ќе 
се извести за тоа веднаш надлежниот јавен обви-
нител. Управникот може да определи таквото осу-
дено лице привремено, до одлука на судот, да се 
одвои од другите осудени 

Г л а в а VII 
УСЛОВЕН ОТПУСТ, О Т П У Ш Т А Њ Е НА ОСУДЕНИ-
Т Е ЛИЦА И ПОМОШ ПО И З Д Р Ж А Н А Т А К А З Н А 

Член 68 
За условниот отпуст на осудените (член 56 од 

Кривичниот законик) одлучува надлежниот репуб-
лички секретаријат за внатрешни работи. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
одлучува за условниот отпуст на лицата што ја из-
д р ж у в а а т казната во казнено-поправителна устано-
ва што ја основал Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи и за условниот отпуст на осудените 
странски д р ж а в ј а н и и на лицава без државјанство, 
без оглед во која казнено-поправителна установа ја 
издржуваат казната. 

Сојузниот односно републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи решава за условниот отпуст врз 
основа на мислење од комисијата за условен отпуст. 
Членовите на комисијата ги именува Сојузниот од-
носно републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти. Во комисијата покра ј останалите, влегуваат 
к а к о членови и судија на Врховниот суд на Југос ла -
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вија односно на републичкиот врховен суд и заме-
никот на сојузниот односно на републичкиот јавен 
обвинител. Судијата го определува претседателот на 
надлежниот врховен суд, а заменикот на јавниот об-
винител — надлежниот јавен обвинител. 

Решението за условен отпуст на лицата осудени 
врз основа на сојузен закон на казната затвор или 
строг затвор што уште не издржале половина од 
казната републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи може да го донесе само по претходно приба-
вена согласност од Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи. 

Член 69 
За условниот отпуст се решава врз основа на 

молба од осуденото лице, од членовите на неговата 
потесна фамилија или на предлог од управникот на 
казнено-поправителната установа. 

Молбите и предлозите и се доставуваат на ко-
мисијата за условен отпуст со извештај од казнено-
поправителната установа и со податоци за мо-
лителот. 

Управникот на казнено-поправителната устано-
ва ја известува комисијата за условен отпуст за 
осудените што доаѓаат предвид за исклучително ус-
ловно отпуштана (член 56 став 3 од Кривичниот за-
коник). Секој таков случај комисијата го испитува 
внимателно и кога ќе најде дека има место за ис-
клучителен условен отпуст ќе му даде во таа сми-
сла свое образложено мислење на сојузниот односно 
републичкиот секретар за внатрешни к работи. 

Член 70 
Управникот на казнено-поправителната устано-

ва има право да го пушти осудениот што се од-
несува добро, се залага во работата и активно уче-
ствува во другите полезни дејности на казнено-по-
правителната установа на условен отпуст до еден 
месец пред истекот на казната, ако осудениот веќе 
издржал три четвртини од казната 

Член 71 
Во решението за условен отпуст може да се 

определи местото во кое ќе живее осудениот за 
време на траењето на условниот отпуст. Осудениот 
може да назначи повеќе места од кои сака едно да 
му се определи за живеалиште. 

Осудениот што е пуштен на условен отпуст, а 
на кој му е определено местото во кое ќе живее за 
време на траењето на условниот отпуст, е должен да 
му се пријави на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешните работи на чие подрачје 
му е определено живеалиштето. Овој орган може на 
осудениот додека е на условен отпуст, од оправдани 
причини да му дозволи заминување во траење до 
еден месец од определеното живеалиште. 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
надлежен според определеното живеалиште може 
на осудениот на негова молба, ако за тоа постојат 
оправдани причини, да му определи ново живеа-
лиште. 

Осудениот пуштен на условен отпуст кој не ќе 
му се пријави во рок од осум дена на надлежниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи, 
или без овластување ќе го напушти определеното 
живеалиште, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 10.000 динари или со казната затвор до 
петнаесет дена. 

Член 72 
Осудениот се отпушта од казнено-поправителна-

та установа оној ден кога ќе му истече казната. 
Ако последниот ден на издржувањето на каз-

ната паѓа во недела или на државен празник, осу-
дениот се отпушта последниот работен ден што му 
претходи на тој. 

Член 73 
Ако осудениот во времето кога се отпушта од 

издржување на казната е тешко болен и поради 
тоа неспособен за патување, казнено-поправител-
ната установа ќе го смести во најблиската установа 
на општата здравствена служба заради лекување. 
Ако осудениот нема средства да ги плати трошоците 
за лекување, овие трошоци за првиот месец ги под-

несува казнено-поправителката установа, а по тоа 
општината во која осудениот имал живеалиште во 
времето кога започнал да ја издржува казната. 

Член 74 
На осудените што се отпуштаат од казнено-по-

правителна установа ќе им се даде, во границите на 
можностите, помош што им е потребна заради што 
полесно вклучување во редовен живот на слобода. 

Оваа помош може да се состои особено во при-
времено сместување и обезбедување на исхраната, 
во обезбедување на нужното лекување, во изборот 
на нова средина во која ќе живее осудениот, во 
средување на фамилијарните прилики, во пронајду-
вање на погодно заложување, во организирање на 
довршувањето на започнатото стручно оспособување 
и во давање на парични износи за подмирување на 
најнужните потреби. 

Општинските односно околиските собранија мо-
жат во поголемите места да основат прифатилиште 
за сместување на лицата отпуштени од издржување 
на казната што не можеле да се сместат и да се з а -
послат по излегувањето на слобода. 

Член 75 
Помош на отпуштените осудени лица се должни 

да им даваат посебните одбори што постојат при 
секој совет на општинското собрание надлежно за 
работите на социјалните грижи. 

Одборот за помош на отпуштените осудени лица 
се состои од претседател и потребен број членови. 
За членови на одборот ќе се земат особено прет-
ставници на орга«ите на управата во чија надлеж-
ност влегуваат работите на социјалната и здрав-
ствената заштита, на просветата, на службата за 
з аложување на работниците и внатрешните ра-
боти, како и претставници на општествените органи-
зации кои според своите задачи и работа можат 
успешно да учествуваат во давањето на овој вид 
помош. 

Средствата на одборот за помош на отпуштените 
осудени лица се обезбедуваат со буџетот на оп-
штината. 

Член 76 
Казчено-поправителната установа утврдува на 

извесно време пред отпуштањето на осудениот дали 
и каква помош му е потребна. 

За осудените на кои им е потребна помош по 
излегувањето на слобода, казнено-поправителната 
установа ќе го извести, по правило, на три месеци 
пред нивното пуштање на слобода, одборот за помош 
на отпуштените осудени лица на општината во која 
отпуштеното лице ќе има живеалиште. Во ова из-
вестување ќе се наведе и каков вид помош доаѓа 
особено предвид. 

Секое лице отпуштено од издржување на каз-
ната лишение од слобода може да му се обрне на 
одборот за помош на отпуштените осудени лица на 
онаа општина на чие подрачје непосредно пред 
издржувањето на казната имало живеалиште. 

Ако осудениот не сака по отпуштањето од каз -
нено-поправителната установа да се врати во по-
ранешното живеалиште и за тоа има оправдани при-
чини, казнено-поправителната установа ќе го со-
ветува при изборот на ново живеалиште, и ако тој 
постапи по нејзиниот совет, ќе го упати до одборот 
за помош на отпуштените осудени лица на избра-
ното место, кој е должен да му даде потребна помош. 

Г л а в а VIII 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА МАЛОЛЕТНИЧКИОТ 

ЗАТВОР 

Член 77 
Одредбите од главата II до VII на овој закон ќе 

се применуваат согласно и на извршувањето на 
казната малолетнички затвор доколку во следните 
одредби не е нешто друго пропишано. 
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Член 78 
Казната малолетнички затвор осудените ја из-

држуваат во казнено-поправителен дом за мало-
летници или во посебно одделение за малолетници 
на општ казнено-поправителен дом до наполнетата 
23 година на возраста. По исклучок, во овој дом од-
носно одделение може да остане и лице што напол-
нило 23 години, ако е тоа потребно заради завршу-
вањето на неговото школување или на стручното 
оспособување или ако остатокот на неиздржаната 
казна не преминува шест месеци. 

Другите осудени ќе се упатат по наполнетата 23 
година на возраста на натамошно издржување на 
казната во казнено-поправителен дом за полнолет-
ни лица. Тие во својата положба се изедначуваат 
со лицата што се осудени на казната затвор. 

Член 79 
Во казнено-поправителниот дом за малолетници 

постојат стручни индустриски и земјоделски учи-
лишта и дополнителна настава за општо образо-
вание. 

Изборот на работата, видот на наставата и струч-
ното оспособување се врши во границите на можно-
стите на установата според физичките способности, 
личните својства и склоноста на малолетникот за 
определено занимање. 

Член 80 
Ако во казнено-поправителниот дом за мало-

летници не постојат одделни видови училишта за 
стручно оспособување, осудените можат да посету-
ваат такви училишта и надвор од домот, по "пра-
вилно, под надзор на воспитувачи. 

Член 81 
Редовното работно време и непрекинатиот од-

мор на малолетните осудени лица во казнено-по-
правителен дом за малолетници се определува спо-
ред општите прописи за работното време на учени-
ците во стопанството. 

На лицата што ја издржуваат казната во каз~ 
нено-поправителен дом за малолетници ќе им се 
обезбеди занимавање со физичка култура и спорт. 

Член 82 
Осудените во казнено-поправителен дом за ма-

лолетници, можат без ограничуваа^ во поглед на 
број от на писмените пратки, да се допишува ат со 
родителите и со блиските роднини, а по одобрение од 
управникот на домот и со други лица. 

Член 83 
На малолетните лица што Ја издржуваат казната 

малолетнички затвор може да им се изрече дисци-
плинската казна упатување во самица најдолго за 
десет дена. 

Спрема малолетни осудени лица не може да се 
примени осамување. 

Б. Извршување на другите казни 

Г л а в а IX 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРИЧНАТА КАЗНА 

Член 84 
Кон присилна наплата на парична казна се 

пристапува кога осуденото лице не ја плати добро-
волно оваа казна. 

Трошоците за присилна наплата ги поднесува 
осуденото лице. 

Член 85 
Присилната наплата на парична казна што не 

преминува износ од 30.000 динари се врши само од 
подвижниот имот на осуденото лице што не е из-
земен од извршување. 

Ако паричната казна е изречена во износ по-
голем од 30.000 динари, присилната наплата се вр-
ши првенствено од подвижниот имот, а доколку тој 
не е достаточен и од неподвижниот имот на осуде-
ното лицеѕ. 

Нема да се пристапи кон присилна наплата на 
парична казна ако на судот врз основа на порано 
водено присилно извршување му е познато дека 
паричната казна не би можела да се наплати. 

Член 86 
Судот што ја изрекол паричната казна по служ-

бена должност поведува постапка за наплата на па-
ричната казна. 

Во поглед на надлежноста и постапката за 
наплата на паричната казна важат правилата на из-
вршната постапка доколку во овој закон не е нешто 
друго определено. 

Член 87 
Ако паричната казна не можела во целива или 

делумно присилно да се наплати, судот што ја из-
рекол паричната казна во кривичната постапка ќе 
одлучи за замена на паричната казна со казната 
затвор. 

Член 88 
Ако едновремено се врши присилна наплата на 

паричната казна и на трошоците на кривичната по-
стапка, првенствено се наплатуваат трошоците на 
кривичната постапка. 

Ако поради присилната наплата на паричната 
казна имот на осуденото лице е толку намален да 
не може од него да се подмири отштетното барање 
на оштетениот, ова барање ќе се подмири до висо-
чината на наплатената парична казна од фондот во 
кој е внесена таа казна. Во поглед на рокот во кој 
оштетениот има право да бара исплата на досу-
деното отштетно барање ќе се применуваат одредби-
те од членот 62а ст. 3 и 4 на Кривичниот законик. 

Член 89 
Износот на наплатената парична казна се употре-

бува за изградба на судски згради, затвори и уста-
нови за извршување на мерките за безбедност и во-
спитните мерки. 

Со републички прописи ќе се определи начинот 
на употребата на средствата од ставот 1 на овој 
член. 

Износот на наплатената парична казна што ја 
изрекол воен суд се внесува во претсметката на при-
ходите на Државниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 90 
Се овластува сојузниот секретар за правосуд-

ство да донесува, по потреба, упатства за спроведу-
вање на одредбите од овој закон за извршувањето 
на паричната казна. 

Г л а в а X 
ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА КОНФИСКАЦИЈА 

НА ИМОТОТ 

Член 91 
На лицето осудено на казната конфискација на 

имотот му се одзема имотот што го имало во времето 
кога пресудата со која е изречена ова казна станала 
правносилна 

При извршувањето на казната конфискација на 
имотот се одзема имотот што може да се одземе спо-
ред правилата на извршната постапка, доколку со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 92 
При извршувањето на казната конфискација на 

имотот на земјоделец не може да му се одземе ку-
ќата за живеење со дворот и стопанските згради при 
куќата (на окуќницата, во дворот), како ниту зем-
јоделското земјиште со добитокот и инвентарот во 
обемот потребен за издржување на осудениот и на 
неговата фамилија . 

Член 93 
Кога се конфискува к у ќ а за живеење или стан, 

станарското право на лицата што живеат во таа 
куќа или стан се регулира според општите прописи. 
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Ако куќата или станот е здобиен со средства 
прибавени со вршењето или по повод вршењето на 
кривичното дело, ќе му се одземе с т а н а р с к о г право 
на осудениот и на неговата потесна фамилија, како 
и на другите лица што живеат во конфискуваната 
куќа односно стан ако знаеле дека куќата односно 
станот е здобиен со средствата прибавени со вр-
шењето или по повод вршењето на кривичното де-
ло, и ќе им се даде нужно сместување. 

Член 94 
Конфискуваниот имот станува општествен имот 

со денот на правносилноста на пресудата со која 
е изречена казната конфискација на имотот и и се 
предава на општината на чие подрачје се наоѓа 
имотот 

Член 95 
Лицето во чија корист постои законско или ук-

њижено право на уживање или укнижено право на 
живеење на конфискувани неподвижности, не ги гу-
би овие права со конфискацијата. 

Сите други товари на конфискуваните неподви-
жности, освен полските и куќните службености, се 
бришат. 

Општината на која и е предаден конфискувани-
от имот ги презема обврските на осудените лица што 
до поведувањето на кривичната постапка се обез-
бедени со заложно право здобиено на конфискува-
ниот имот или се утврдени со правносилна судска 
пресуда, или се преземени во рамките на потрошу-
вачки кредити, и тоа до височината на вредноста 
на предадениот конфискуван имот. 

Член 96 
Ако штетата предизвикана со кривичното дело 

поради кое е изречена казната конфискација на имо-
тот не може да се наплати од имотот што не е опфа-
тен со конфискацијата, оваа штета ќе се надоме-
сти од конфискуваниот имот. Во поглед на рокот 
во кој оштетениот има право да бара надоместок на 
штетата од конфискуваниот имот ќе се применат 
одредбите од членот 62а ст. 3 и 4 на. Кривичниот 
законик 

Член 97 
Ако казната конфискација на имотот биде укина-

та, конфискуваниот имот ќе му се врати на осу-
деното лице односно на неговите наследници. 

. АКО враќањето на конфискуваниот имот или на 
одделни негови делови не е повеќе фактички или 
правно можно, ќе се надомести нивната фактична 
вредност во пари. 

Одлуката за враќање на конфискуваниот имот 
како и одлуката за височината на надоместокот ги 
донесува судот што го спровел извршувањето на 
вазната конфискација на имотот. 

Против одлуката на судот од ставот 3 на овој 
член можат да изјават жалба осуденото лице одно-
сно неговите наследници и јавниот правобранител. 

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од 
денот на примањето на првостепената одлука. 

Член 98 
Казната конфискација на имотот ја извршува 

општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа конфи-
скуваниот имот на осуденото лице. 

Во поглед на постапката за извршување на 
вазната конфискација на имотот важат правилата 
ла извршната постапка, доколку во овој закон не 
5 нешто друго определено. 

Член 99 
Ако осуденото лице нема имот кој според овој 

ѓакон би можел да се одземе, или ако имотот што 
би можел да се одземе е незначителен според вред-
носта, судот ќе донесе решение за запирање на по-
стапката за извршување -на казната конфискација 
:*а имотот. Ова решение ќе му се достави на јав-
ниот правобранител кој против тоа решение има 
право на жалба. 

АКО ПО запирањето на постапката се утврди 
дека во времето на правносилноста на пресудат? 
со која е изречена казната конфискација на имо-
тот постоел имот кој според овој закон може да 
се конфискува, судот дополнително ќе спроведе 
постапка за извршување на казната конфискација 
на имотот. 

Член 100 
Ако против некое лиде е поведена кривична 

постапка поради кривично дело, за кое може да се 
изрече конфискација на имотот, судот што е на-
длежен за кривичната постапка може, по предлог 
од јавниот обвинител, да нареди привремени мерки 
за обезбедување според 1?равилата на извршната 
постапка. 

За спроведувањето на мерките за обезбедување 
од ставот 1 на овој член е надлежен општинскиот 
суд на чие подрачје се наоѓа односниот имот. 

Член 101 
Се овластува сојузниот секретар за правосуд-

ство да донесува, по потреба, упатства за спроведу-
вање на одредбите од овој закон за извршувањето 
на казната конфискација на имотот. 

Г л а в а XI 
ИЗВРШУВАЊЕ НА СМРТНАТА КАЗНА 

Член 102 
Смртната казна не може да се изврши пред да 

се утврди претходно дека не е укината или за-
менета со акт за амнестија или со акт за поми-
лување. 

Смртната казна не може да се изврши над 
трудна жена ниту над осудено лице што е тешко 
телесно или душевно болно. 

Член 103 
Непосредно пред извршувањето на смртната 

казна на осудениот ќе му се соопшти дека правно-
силната изречена казна не е укината ниту заменета 
со акт за амнестија или помилување. 

На усната молба од осудениот органот надле-
жен за извршување ка казната може да дозволи 
одлагање на извршувањето на смртната казна за 
24 часа 

Член 104 
Смртната казна се извршува без присуство на 

јавноста. 
Ако повеќе лица со иста пресуда се осудени на 

смртна казна, оваа казна се извршува поединечно, 
по редот по кој осудените се наведени во судската 
пресуда, без присуство на другите осудени на смрт. 

Член 105 
За извршување на смртната казна е надлежен 

околискиот орган на управата надлежен за внатре-
шни работи на чие подрачје е седиштето на судот 
што ја донесол пресудата во прв степен. 

Смртната казна се извршува пред комисијата 
што ја сочинуваат: судија на окружниот суд што 
ќе го определи претседателот на окружниот суд, 
окружниот јавен обвинител или његов заменик, 
службеник на органот надлежен за извршување на 
смртната казна и лекар, што ќе го определи овој 
орган. 

За извршување на смртната казна се составува 
записник. 

Член 106 
За извршената смртна казна ќе се известат 

најблиските роднини на осудениот и ќе им се пре-
дадат неговите предмети. 

За извршувањето на смртната казна* се изве-
стува надлежниот матичар заради запишување на 
смртта во матичните книги. 
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Д Е Л В Т О Р И 
ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Г л а в а ХП 
УПАТУВАЊЕ ВО ЗАВОД З А Р А Д И Ч У В А Њ Е И 

Л Е К У В А Њ Е 

Член 107 
Мерката за безбедност упатување во завод за -

ради чување и лекување се извршува или во по-
себен завод основан само за таа цел или во завод 
за душевно болни лица. 

Во кој вид на заводите од ставот 1 на овој член 
ке се упати лицето кому е изречена оваа мерка за 
безбедност, одлучува судот во одлуката за при-
мена на мерката. 

Член 108 
Во посебен завод за чување и лекување се упа -

туваат, по правило, лица што боледуваат од тра јна 
душевна болест и што се тра јно опасни по околи-
ната, а начинот на нивното лекување не бара по-
стојан надзор на лекар. 

Во завод за душевно болни лица се упатуваат, 
по правило, лица на кои им е потребна нега и ле -
кување со постојан надзор на лекар. Овие лица се 
сместуваат во завод за душевно болни лица каде 
што ќе се обезбеди нивното чување во потребната 
мера. 

Член 109 
Спрема лицата спрема кои е применета мер-

ката за безбедност упатување во завод заради чу-
вање и лекување можат да се применат само оние 
ограничувања на движењето и допирот со другиот 
свет што се неопходни заради нивното чување и 
лекување или заради одржувањето на куќниот ред 
и дисциплината во заводот. 

Член 110 
Управата на заводот во кој е упатено лицето 

заради чување и лекување е должна секоја година 
да го известува за состојбата на здравјето на тоа 
лице судот што ја определил оваа мерка. 

Кога ќе се заврши лекувањето на лицето упа -
тено во завод, управата на заводот ќе го извести 
за тоа првостепениот суд што ја изрекол мерката 
за безбедност, а може да предложи и условен от-
пуст за намалено пресметливи на кои не им исте-
кла уште казната. 

Ако судот утврди дека натамошното з а д р ж у -
вање во заводот на лицето спрема кое е приме-
нета мерката за безбедност е непотребно, тој ќе 
донесе одлука за престанок на мерката, а упра -
вата на заводот по примањето на судската одлука 
к е го отпушти веднаш лицето што било сместено 
во заводот. 

Ако е во прашање намалено пресметлив© лице 
на кое уште не му истекла казната, а судот осуде-
ниот не го пушти на слобода (член 61 став 4 од 
Кривичниот законик), општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на чАе по-
драчје се наоѓа заводот ќе го спроведе осудениот 
на издржување на казната во соодветна казнено-
поправителна установа. 

Член 111 
Ако лицето спрема кое е применета мерката за 

безбедност уште не се наоѓа во заводот за чување 
и лекување, за спроведување во заводот е надле-
ж е н општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи на чие подрачје се наоѓа лицето 
што треба да се спроведе во заводот. 

Член 112 
Посебни заводи за чување и лекување осно-

ваат сојузните или републичките органи надлежни 
за работите на народното здравје . Надворешното 
обезбедување на ваквите заводи го осигурува Соју-
зниот односно републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи. 

Член 113 
Трошоците на извршувањето на мерката за 

безбедност упатување во завод заради чување и 
лекување, освен трошоците за надворешно обезбе-
дување, се осигуруваат со претсметката на репу-
бличкиот орган на управата надлежен за работите 
на народното здравје . 

За лицата кои за време на примената на мер-
ката за безбедност упатување во завод заради чу-
вање и лекување го з адржуваат правото на здрав-
ствено осигурување, во трошоците на извршувањето 
на оваа мерка учествува надлежниот завод за со-
ци јално осигурување односно фондот за здравстве-
ното осигурување. Височината на ова учество во 
трошоците ќе ја определи Сојузниот извршен совет 
со свој пропис. 

Член 114 
Се овластува сојузниот секретар за здравство и 

социјална политика да донесе, по потреба, поблиски 
упатства за примена на одредбите од оваа глава. 

Г л а в а XITI 
З А Д О Л Ж И Т Е Л Н О Л Е К У В А Њ Е НА А Л К О Х О Л И -

Ч А Р И И Н А Р К О М А Н И 

Член 115 
Мерката за безбедност задолжително лекување 

на алкохоличари и наркомани, изречена со без-
условната казна лишение од слобода, се извршува 
во казнено-поправителната установа во ко ја по-
стојат услови за такво лекување. По довршеното 
лекување осуденото лице на кое му трае уште 
казната може да се упати на и з д р ж у в а њ е на оста-
токот на казната во казнено-поправителна установа 
според општиот распоред за упатување (член 27). 

Ако во казнено-поправителните установи не по-
стојат услови за задолжително лекување на алко-
холичари и наркомани, оваа мерка, кога е изречена 
со безусловната казна лишение од слобода, се из -
вршува во установите во кои се извршува мер-
ката за безбедност упатување во завод заради чу-
вање и лекување. 

Мерката за безбедност задолжително лекување 
на алкохоличари и наркомани, изречена во условна 
осуда, се извршува во заводот за општа здравстве-
на служба во ко ј постои можност за такво леку -
вање . Во случај на отповикување на условната осу-
да извршувањето на мерката за безбедност задол-
жително лекување на алкохоличари и наркомани 
ќе се спроведе односно ќе се продолжи според 
о д р е д е ш е на ст. 1 и 2 од овој член. 

Член 116 
Лицето спрема кое со казната лишение од сло-

бода е применета мерката за безбедност з а д о л ж и -
телно лекување на алкохоличари и наркоман** се 
упатува непосредно во казнено-поправителната 
установа во ко ја се презема извршувањето на оваа 
мерка односно во заводот во ко ј се извршува мер-
ката за безбедност чување и лекување. 

Член 117 
Ако мерката за безбедност задолжително леку -

в а њ е на алкохоличари и наркомани е применета со 
условна осуда, судот го упатува осуденото лице во 
определена здравствена установа во која ќ е се спро-
веде заводско или амбулантно лекување на осу-
дениот. 

Ако осудениот не му се ј ави на заводот за ле-
ку вање или самоволно го напушти започнатото за -
водско или амбулантно лекување, заводот ќе го из-
вести за тоа судот. 

Управата на заводот ќе го извести за успехот 
на лекувањето судот што судел во прв степен. 

Член 118 
Трошоците на задолжителното лекување на а л -

кохоличари и наркомани во казнено-поправител-
ната установа влегуваат во општите трошоци на из -
вршувањето на казната . 
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Трошоците на задолжителното лекување на ал-
кохоличари и наркомани во здравствена установа 
надвор од казнено-поправителните установи, за ли-
цата што се здравствено осигурени паѓаат на товар 
на надлежниот завод за социјално осигурување, од-
носно на товар на фондот за здравствено осигуру-
вање во делот кој според посебните прописи го 
поднесува одделен фонд за таков вид лекување. 
Трошоците на задолжителното лекување за лица 
што не се здравствено осигурени, како и делот на 
трошоците кој според посебни прописи го поднесува 
самиот осигуреник, паѓаат на товар на претсмет-
ката на републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на народното здравје. 

Член 119 
Се овластуваат републичките секретари за вна-

трешни работи да донесат, по потреба, упатства за 
примена на мерката задолжително лекување на ал-
кохоличари и наркомани кога оваа мерка се приме-
нува во казнено-поправителни установи, а репу-
бличките секретари за народно здравје кога оваа 
мерка се применува во заводите на општата здрав-
ствена служба. 

Г л а в а XIV 
ЗАБРАНА ДА СЕ ВРШИ ОПРЕДЕЛЕНО 

ЗАНИМАЊЕ 

Член 120 
Мерката за безбедност забрана да се врши опре-

делено занимање ја извршува општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи на чие 
подрачје лицето спрема кое е таа мерка применета 
има живеалиште односно престојувалиште. 

Примената на оваа мерка се внесува во казне-
ната евиденција. 

Ако лицето спрема кое е применета оваа мерка 
се пресели на територија на друга општина, ќе се 
извести за тоа органот на управата надлежен за 
внатрешни работи на таа општина за да го внесе 
лицето во својата евиденција. 

Член 121 
АКО вршењето на некое право, на некоја само-

стојна дејност или должност е врзано за дозвола 
од надлежниот орган, мерката за безбедност за-
брана да се врши определено занимање се извр-
шува со одземање на дозволата и со забрана на неј -
зиното издавање додека трае оваа мерка за без-
бедност. t 

Ако занимањето на кое се однесува забраната 
не е врзано за посебна дозвола, органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи ја извршува 
оваа мерка со преземање на потребните дејствија 
со кои на лицето спрема кое е применета мерката 
му се оневозможува да го врши забранетото зани-
мање. 

Ако лицето во работен однос го врши занима-
њето на кое се однесува забраната, работниот од-
нос престанува со денот на правносилноста на пре-
судата со која е изречена забраната да се врши 
определено занимање. 

Член 122 
Ако лицето спрема кое е применета мерката 

за безбедност забрана да се врши определено зани-
мање постапи противно на забраната, ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 50.000 динари 
или со казната затвор до триесет дена. 

Ако работната организација или друго правно 
лице му довери на осудениот спрема кој е приме-
нета мерката^ за безбедност забрана да се врши 
определено занимање вршење на работите што му 
се забранети, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 1,000.000 динари. 

Одговорното лице во работна организација или 
друго правно лице односно службеникот во д р ж а -
вен орган, кој свесно му овозможи на лицето од 
ставот 2 на овој член да го врши забранетиот позив, 
самостојна дејност или определена должност, ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 50.000 
динари. 

Член 123 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесува, по потреба, упатства за при-
мена на одредбите од оваа глава. 

Г л а в а XV 
ОДЗЕМАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 

Член 124 
Мерката за безбедност одземање на возачка 

дозвола ја извршува органот надлежен за издавање 
такви дозволи, на чие подрачје има живеалиште 
или престојувалиште лицето спрема кое е приме-
нета оваа мерка. 

Органот што ја извршил мерката одземање на 
возачка дозвола ќе го извести за тоа оној орган 
што ја издал дозволата. 

Ако судот ја изрекол забраната на издавањето 
на возачка дозвола таа забрана ќе се води во еви-
денцијата на органот надлежен за издавање на 
возачки дозволи надлежен според живеалиштето на 
лицето спрема кое г применета оваа мерка. Во слу-
ча ј на промена на живеалиштето, за забраната ќе 
се извести органот надлежен според новото ж и -
веалиште. 

Член 125 
Ако е изречена забрана на користење на стран-

ска возачка дозвола, органот на управата надлежен 
за внатрешни работи ќе ја одземе оваа дозвола за 
времето додека странецот престојува во Југославија. 

Возачката дозвола ќе му се врати на странецот 
при напуштањето или откога ќе ја напушти Југо-
славија. 

Член 126 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесува, по потреба, упатства за приме-
на на одредбите од оваа глава. 

Г л а в а XVI 
ЗАБРАНА НА ЈАВНО ИСТАПУВАЊЕ 

Член 127 
Мерката за безбедност забрана на јавно иста-

пување ја извршува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на чие по-
драчје има живеалиште односно престојувалиште 
лицето спрема кое е применета оваа мерка. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи ќе води посебно евиденција за 
лицата спрема кои е изречена мерката забрана на 
јавно истапување, а кои престојуваат на неговото 
подрачје. 

Примената на оваа мерка се внесува во казне-
ната евиденција. 

Ако лицето спрема кое е применета оваа мерка 
се пресели на територија о- друг" општина, ќе се 
извести органот на управата надлежен за внатре-
шни работи на таа општина за примената на оваа 
мерка, заради внесување на податоците во неговата 
евиденција. 

Член 128 
Ако лицето спрема кое е применета мерката за 

безбедност забрана на јавно истапување постапи 
противно на забраната, ќе се казни за прекпшок 
со парична казна до 50.000 динари или со казната 
затвор до триесет дена. 

Ако работната организација или друго правно 
лице му овозможи на осуденото лице спрема кое 
е применета мерката забрана на јавно истапување 
да истапува јавно, ќе се казни за прекршок со 
парична казна до 1,000.000 динари. 

Одговорното лице во работната организација 
или доуго правно лице односно службеникот во 
државен орган, кој свесно му овозможи на лицето 
од ставот 2 на овој член да истапи јавно, ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 50.000 
динари. 
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Г л а в а XVII 
ОДЗЕМАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И НА ИМОТНАТА 

КОРИСТ 

Член 129 
Мерката за безбедност одземање на предметите 

ја извршува судот што ја донесол одлуката во прв 
степен односно органот што ја донесол одлуката за 
примена на оваа мерка. 

Според природата на одземените предмети ќе 
се определи дали одземените предмети ќе се про-
дадат, уништат или отстапат на определен државен 
орган или установа. 

Член 130 
Судот што ја изрекол мерката за безбедност од 

земање на имотната корист ја поведува по службе-
на должност постапката за извршување на оваа 
мерка. Во поглед на надлежноста и постапката за 
извршување на оваа мерка за безбедност важат 
правилата на извршната постапка, доколку со овој 
закон не е определено поинаку. 

Одредбата на членот 93 став 2 од овој закон ќе 
се примени согласно и во случај кога е изречена 
мерката за безбедност одземање на имотната корист. 

Член 131 
Ако мерката за безбедност одземање на имот-

ната корист е применета спрема установа, стопан-
ска или општествена организација, извршувањето 
го спроведува окружниот стопански суд на чие по-
драчје е седиштето на установата односно на орга-
низацијата. 

Одземањето на имотната корист од установата 
односно од организацијата што е изречено во кри-
вичната постапка, се врши според прописите за из-
вршување на заштитната мерка одземање на имот-
ната корист изречена според Законот за стопанските 
престапи. 

Член 132 
Имотната корист одземена според ставот 1 од 

членот 130 на овој закон се внесува во буџетот на 
републиката како вонреден приход. 

Ако на оштетениот му биде дополнително при-
знаено барањето за намирување од одземената вре-
дност, републичкиот секретаријат за финансии ќе 
му го исплати на оштетениот утврдениот износ 
(член 62а од Кривичниот законик). 

Член 133 
Се овластува сојузниот секретар за правосуд-

ство да донесува, по потреба, упатства за примена 
на одредбите од оваа глава. 

Г л а в а XVIII 
ПРОТЕРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈАТА 

Член 134 
На странец против кој е применета мерката за 

безбедност протерување од земјата, републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи на чие подрачје 
странецот престојува ќе му определи примерен рок 
во кој треба да ја напушти територијата на Југо-
славија. 

Ако странец што е државјанин на соседна др-
жава не ја напушти територијата на Југославија 
во определениот рок, тој ќе се спроведе до грани-
цата и ќе им се предаде на пограничните органи 
на соседната држава. Странец што не е држав ја -
нин на соседна држава, или е лице без држав јан-
ство, ќе се упати на престој во определено место 
до напуштањето на територијата на Југославија. 

Странец што без одобрение го напушти местото 
на престојот определено според ставот 2 на овој 
член ќе се казни за прекршок со парична казна до 
50.^00 динари или со казната затвор до триесет дена 
и ќе се спроведе на престој во определено место. 

Член 135 
Додека трае мерката за протерување, на стра-

нецот му е забрането доаѓање на територијата на 
Југославија. 

Странецот што ќе ја прекрши оваа забрана ќе 
се казни за прекршок со парична казна до 50.000 
динари или со казната затвор до триесет дена, а по 
издржаната казна ќе се постапи според одредбата 
од членот 134 став 2 на овој закон. 

Член 136 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесува, по потреба, упатства за при-
мена на одредбите од оваа глава. 

Д Е Л Т Р Е Т 
ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

ВОСПИТНИТЕ МЕРКИ 

Г л а в а XIX 
ЗА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ ЦЕНТРИ 

Член 137 
Мерката упатување во дисциплински центар за 

малолетници ја извршува органот на старателство-
то надлежен според живеалиштето односно престо-
јувалиштето на малолетникот спрема кој е приме-
нета оваа мерка. 

Член 138 
Во дисциплинскиот центар малолетниците го 

поминуваат времето претежно во работа и учење 
под постојан надзор на воспитувачи. 

На малолетниците упатени во дисциплински 
центар за малолетници на непрекинат престој за 
определен број денови, ќе им се обезбеди во цен-
тарот редовна исхрана и сместување. 

Член 139 
Дисциплинските центри за малолетници можат 

да се основаат како самостојни установи или можат 
да се врзат за постојните прифатилишта, интери ати 
или други слични установи. 

Дисциплинските центри не можат да се врзат 
за казнено-поправителните установи ниту за во-
спитно-поправителните домови. 

Каде што не постојат услови за основање ди-
сциплински центри во смисла на ставот 1 од овој 
член, мерката упатување во дисциплински центар 
може да се извршува во училишните простории во 
времето кога се тие слободни. 

Член 140 
Дисциплинските центри за малолетници ги о-

сноваат општинските или околиските собранија. 
Дисциплински центри можат да основаат и 

општествените организации што се занимаваат со 
прашањата за воспитување на децата и младината 
во согласност со републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на социјалните грижи. 

Г л а в а XX 
ЗА МЕРКИТЕ НА ЗАСИЛЕН НАДЗОР 

Засилен надзор од страна на родителите или 
старателот 

Член 141 
Во вршењето на засилен надзор родителите од-

носно старателот се должни да му посветат посто-
јана и полна грижа на воспитувањето на мало-
летникот и да преземаат мерки што ќе јо отстранат 
штетното влијание врз него. 

Родителите односно старателот се должни да 
ги извршуваат налозите и упатствата на судот што 
им се дадени при изрекувањето или во текот на 
извршувањето на оваа мерка. Тие, исто така, се 
должни да овозможат проверување на извршува-
њето »а оваа мерка од страна на органот на ста-
рателството ако судот определил такво проверу-
вање. 
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Член 142 
Службеникот на органот на старателството што 

врши проверување на примената на мерката на за-
силен надзор од страна на родителите односно ста-
рателот е должен за успехот на примената на оваа 
мерка повремено да го известува судијата за мало-
летници во роковите што ќе ги определи овој. 

Службеникот на органот на старателството мо-
же на судијата за малолетници да му стави и пред-
лог да се запре натамошното проверување или мер-
ката на засилен надзор од страна на родителите 
или старателот да се замени со друга гвопогодна 
воспитна мерка. 

Член 143 
Судирањата што ќе настанат помеѓу родите-

лите односно старателот и службеникот на органот 
на старателството ги решава судијата за малолет-
ници. 

Судијата за малолетници може, ако најде за 
потребно, да побара од органот на старателството 
да се определи друг службеник кој ќе врши про-
верување на мерките на засилен надзор од страна 
на родителите или старателот. 

Засилен надзор во друга фамилија 

Член 144 
Кога ќе ја примени судот спрема малолетник 

мерката на засилен надзор во друга фамилија, ор-
ганот на старателството надлежен според живеа-
лиштето ќе и го предаде малолетникот на фами-
лијата што е определена во судската одлука. 

Член 145 
Одредбите од чл. 142 и 143 на овој закон ќе се 

применуваат согласно и во случај на примена на 
мерката на засилен надзор во друга фамилија. 

Засилен надзор на органот на старателството 

Член 146 
Воспитната мерка засилен надзор од страна на 

органот на старателството Ја извршуваат опреде-
лени службеници што за тоа имаат потребни усло-
ви (социјални работници). 

Оваа мерка можат да ја извршуваат и настав-
ници, воспитувачи и други лица што имаат иску-
ство во воспитувањето на малолетници. 

Член 147 
Службеникот на органот на старателството на 

кој малолетникот му е доверен заради засилен над-
зор, ги врши задачите од членот 75 став 3 на Кри-
вичниот законик, држејќи се при тоа за упатството 
од судијата за малолетници. 

При вршењето на своите задачи службеникот 
ни органот на старателството може да им се обрне 
за соработка и помош на државни органи, установи, 
стопански и општествени организации. 

Член 148 
Одредбите од чл. 142 и 143 на овој закон ќе се 

применуваат согласно и во случај на прршена на 
мерката на засилен надзор, од страна на органот 
на старателството. 

Г л а в а XXI 
ЗА ЗАВОДСКИТЕ МЕРКИ 

Упатување во воспитна установа 

Член 149 
Кога спрема малолетник е применета мерката 

упатување во воспитна установа, органот на ста-
рателството надлежен според живеалиштето ќе го 
смести малолетникот во соодветната општа вос-
питна установа. Органот на старателството ќе го из-

вести судот во која установа го сместил малолет-
никот. 

Во воспитната установа малолетникот се става 
во истите услови со другите малолетници што се 
наоѓаат во таа установа, со тоа што во поглед на 
воспитувањето и надзорот ќе му се посвети нему 
посебно внимание. 

Член 150 
Управникот на воспитната установа е должен 

секои шест месеци односно кога го бара тоа судот 
да го известува судот за успехот на примената на 
оваа мерка. 

Ако малолетникот самоволно ја напушти уста-
новата или не може да се прилагоди кон работата 
и внатрешниот ред на установата, управникот за 
тоа ќе го извести судот. Судот може врз основа на 
ова известување и потребните проверувања да од-
лучи за замената на оваа мерка со некоја друга 
воспитна мерка. 

Упатување во воспитно-поправителен дом 

Член 151 
Мерката упатување во воспитно-поправителен 

дом се извршува во домовите што се основани само 
за таа цел. 

За одделни категории малолетници можат да 
се основот и посебни воспитно-поправителни до-
мови. 

Член 152 
Во воспитно-поправителниот дом малолетници-

те се распоредуваат по групи, со оглед на возраста, 
душевната развиеност, карактерните особини и 
другите лични својства што ја овозможуваат при-
мената на истовидни воспитни и поправителни ме-
тоди. 

Член 153 
Воспитно-поправителниот дом се организира на 

начин што овозможува во најголема мера општо 
стручно и морално воспитување на малолетниците. 

Заради општо и стручно образование, во во-
спитио-поправителен дом се организираат учили-
шта за општо и стручно образование, работилници 
и економии за практична обука. Работилниците и 
економиите за практична обука работат според про-
писите за работењето на стопанските единици на 
казнено-поправителните установи. 

Член 154 
Во воспитно-поправителниот дом се обезбедува 

потребната здравствена служба. 
Во случај на потешко заболување, лицето сме-

стено во дом, се упатува во општа здравствена у -
станова. Времето поминато на лекување во здрав-
ствена установа се смета во времето на престојот 
во домот. 

Во воспитно-поправителниот дом се обезбедува 
културно-просветна работа и занимање со физич-
ка култура и спорт. 

Член 155 
Управникот може на лицата сместени во воспи-

тно-поправителниот дом да им одобри отсуство до 
еден месец заради посета на родителите или на 
други блиски роднини. 

Отсуството се дава, по правило, за време на у-
чилишниот распуст и на празници. 

За лицата сместени во воспитно-поправителен 
дом може да се организира заедничко летување на-
двор од домот. 
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Времето поминато на отсуство или на заеднич-
ко летување се смета во времето на престојот во 
домот. 

Член 156 
За повредите на редот и дисциплината можат 

на лицата сместени во воспитно-поправителен дом 
да им се изречат дисциплинските казни: опомена, 
укор, забрана да се располага со определен пари-
чен износ, забрана да се излегува до еден месец и 
притвор во посебна просторија најдолго до седум 
дена. 

Упатување во установа за дефектни малолетници 

Член 157 
Малолетникот спрема кој е применета мерката 

упатување во установа за дефектни малолетници 
ќе го смести органот на старателството надлежен 
според местото на престојот на малолетникот во 
установата што е означена во судската одлука. 

Во таквата установа малолетникот се подлата 
на постапката и условите што важат за другите 
лица сместени во оваа установа, со тоа што посебно 
внимание ќе му се посвети на надзорот над него. 

Член 158 
Управата на установата во која малолетникот 

е сместен е должна најмалку секоја година, а по 
барање од судот во секое време, да го известува су-
дот за успехот на примената на оваа воспитна 
мерка. 

Кога малолетникот во установата ќе наполни 
18 години возраст, управата посебно ќе го извести 
судот за неговата состојба. 

Г л а в а XXII 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 159 
Одредбите од Законот за извршувањето на 

кривичните санкции што се однесуваат на извршу-
вањето на казните лишение од слобода се приме-
нуваат и на казните чие извршување е започнато 
пред неговото влегување во сила, ако со одредбите 
од тој закон не е пропишано поинаку. 

Распоредувањето во казнено-иопра вите дните у-
станови на осудените лица што веќе се наоѓаат на 
издржување на казната нема да се врши повторно 
според овој закон ако Сојузниот односно републи-
чкиот секретаријат за внатрешни работи не опре-
дели поинаку. 

Член 160 
Ако постапката за извршување на казната кон-

фискација на имотот е започната пред влегува-
њето во сила на Законот за извршувањето кривич-
ните санкции, но уште не е довршена во прв сте-
пен, ќе се доврши според одредбите од тој закон. 

Член 161 
Казната затвор и паричната казна се извршу-

ваат според одредбите од Законот за извршувањето 
на кривичните санкции и кога ги изрекол суд или 
друг надлежен орган во некоја друга постапка, до-
колку со посебен закон не е определено поинаку. 

Член 162 
Определени работи кои со Законот за извр-

шувањето на кривичните санкции се ставени во 
надлежност на околискиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи, во републиката каде 
не постојат околии ги вршат органите на управата 
надлежни за внатрешни работи во чиј делокруг 
влегуваат работите од надлежноста на околиските 
органи на управата надлежни за внатрешни работи. 

Член 163 
Се овластува Државниот секретаријат за наро-

дна одбрана да определи кои воени органи ќе имаат 
овластувања за примена на одредбите од членот 35 
став 2 и чл. 36 и 38 на Законот за извршувањето 
на кривичните санкции во однос на осудените во-
ени лица што ја издржуваат казната лишение од 
слобода во воени затвори. 

Член 164 
Од 22 јули 1961 година престана да важи З а -

конот за изгршување на казните, мерките за без-
бедност и воспитно-поправителните мерки („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 47/51). 

134. 

Врз основа на членот 159 став 2 од Законот за 
рударството („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 28/59), 
Сојузниот секретеријат за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ 
ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПОСТРОЈКИ ВО 
РУДНИЦИТЕ СО ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

Член 1 
Во Технички прописи за електрична постројења 

у рудницима са подземном експлоатацијом (Дода-
ток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62), кои 
се составен дел од Правилникот за Техничките 
прописи за електричните постројки во рудниците 
со подземна експлоатација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/62), одредбата 2.20 се менува и гласи: 

„Преносна погонска средства су уређаји, маши-
не, трансформатори и др, на радилиштима са апа-
ратима тих уређаја за укључивање, управљање и 
покретање, као и уређаји за осветлување, провет-
равање итд., који се повремено премештају са на-
предовањем радилишта или су намењени честој 
промени места употребев 

Член 2 
Во одредбата 3. 1. 2 во првата реченица зборот: 

„покретних" се заменува со зборот: „преносних". 

Член 3 
Одредбата 3. 1. 4 се менува и гласи: 
„Свака локација електричних постројења на-

ведених у одредби 3.1.1 мора се претходно прија-
вити рударском инспекторату." 

Член 4 
Одредбата 3. 1. 6 се менува и гласи: 
„Пре почетка радова треба затражити од над-

лежног органа одобрење за постављање односно 
извођење електроенергетских постројења." 

Член 5 
Одредбата 3. 1. 8 се менува и гласи: 
„Битне измене техничке документације мора 

одобрити исти орган који је одобрио да се по тој 
техничкој документации могу изводити електрична 
постројења. Остале измене техничке документације 
одобрава рударски инспекторат.' ' 

Член 6 
Одредбата 3. 1. 9 се менува и гласи: 
„Преглед изграђених односно реконструисаних 

електроенергетских постројења врши стручна ко-
мисија одређена од стране органа надлежног за 
издавање дозволе за употребу тих постројења." 
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Член 7 
Одредбата 4. 1. 2 се менува и гласи: 
„На радилиштима при отварању, припремању 

и откопавању сме се употребљавати напон мреже 
преко 500 V само у изузетним случајевима, и то за 
погон концентрисане тешке механизације коју за-
хтевају посебне откопне методе." 

Член 8 
Во одредбата 4.2.2.2.20 став 2 зборот: „видно" 

ва обете места се брише. 

Член 9 
Во одредбата 4.2.2.2.29 »а крајот, по зборот: 

„слично" се додаваат зборовите: „односно делове 
који представљају галванску целину ако су било 
где уземљени (транспортери, цевоводи итд.), или 
ако ти делови не представљају галванску целину 
и нису уземљени (подграда)". 

Член 10 
Во одредбата 4.2.3.5 последната реченица се ме-

нува и гласи: „У том случају одговорни руково-
дилац електромашинске службе дужан је пропи-
сати режим рада и нарочите мере сигурности, на 
пример упозорење за чување од додира електрич-
них уређаја и ел., и то предложити рударском ин-
спекторату на одобрење.". 

Член 11 
Во одредбата 4.4.3.2 во последната реченица ЕВО 

зборовите: „важи за" се додава зборот: „мерне". 

Член 12 
Во одредбата 4.4.4.1 втората реченица се брише. 

Член 13 
Во одредбата 4.7.1.4 во ставот 1 третата реченица 

се менува и гласи: „Ова одредба може бити убла-
жена код флуоресцентних светиљака за потпуно 
перманизиране просторије у којима нема опасно-
сти од оштећења светиљки, и кад је светиљка чвр-
сто монтирана.". 

Член 14 
Во одредбата 4.10.2 уво дните реченици се ме-

нуваат и гласат: 
„У рудницима угља и погонима, угроженим по-

жаром, морају се преносна погонска средства за 
називни напон изнад 220 V прикључне ати само 
гибљивим кабловима. Ако се такав кабел за време 
његовог погона помиче, или је у погону изложен 
нарочитом механичком оштећењу, а положен је без 
механичке заштите, мора се заштитити посебном 
контролном направом која искључује напон са 
кабла у случају:". 

Член 15 
Во одредбата 4.10.3 во првата реченица по збо-

ровите: „контролном направом" зборовите: „као по 
одредби 4.10.2 ових прописа/ се бришат. 

Во втората реченица по зборот: „штетити" збо-
рот: „и" се брише. 

Член 16 
Во одребата 4.11.1.3 во последната реченица збо-

ровите: „рударски инспекторат" се заменуваат со 
зборовите: „одговорни руководилац електрослужбе". 

Член 17 
Во одредбата 4.11.3.9 на крајот се додава нова 

реченица, која гласи: „У недостатку места за сме-
штај каблова, могу се наведене даљине смањити, 
али не више од половине њихове дужине.". 

Член 18 
Во одредбата 4.12.1.3 во третата реченица збо-

ровите: »рударски инспекторат" се заменуваат со 
зборовите: „одговорни руководилац електрослужбе". 

На крајот на оваа одредба се додава нов став 
2, кој гласи: „Посебна упутства из става 1. ове од-
редбе достављају се рударском инспекторату на 
сагласност." 

Член 19 
Во одредбата 5.1.2 зборовите на насловот се 

менуваат и гласат: „Електрични уређаји у посебно 
проветраваним деловима јаме са изразито јаком 
појавом метана и код којих постоји стално висок 
процент метана у излазној ваздушној струји". 

Во ставот 1 под 1 на оваа одредба по зборо-
вите: „ходници на" се додава зборот: „истражи-
вању,". 

Член 20 
Одредбата 5.1.8.2 се менува и гласи: 
„Режим рада електричних уређаја у близини 

мина при минирању мора бити одређен у упутству 
о минирању, према члану 18. Прописа о заштитним 
мерама при руковању е к с п л о з и в н а средствима и 
минирању у рударству (Додатак „Службеног листа 
ФНРЈ", бр. 47/62)/' 

Член 21 
Во табелата 9 во рубриките 10. под а), 11. под а) 

и 15. под а) ознаката Е се пренесува од колоната: 
„сменски" во колоната: „дневно". 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 5754/63 
14 февруари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р. 

135. 

Врз основа на членот 71 од Уредбата за девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Со-
јузниот секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ И НА ДЕЛОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ОД КОИ ИЗВОЗНИ-
КОТ СЕ ОСЛОБОДУВА ПРИ ИЗВОЗОТ НА СТОКИ 
И ПРИ ВРШЕЊЕТО НА УСЛУГИ ЗА ПОРАЧАЧИ 

ОД СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за пресметување на премиите и 
на делот на општествените приходи од кои извоз-
никот се ослободува при извозот ва стоки и при вр-
шењето на услуги за порачани од странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/61) во точката 6 пе 
ставот 2 ое додава нов став 3, кој гласи: 

„Ако се утврди дека извозникот по извршените 
пресметки примил износи поголеми од оние на кои 
има право според важечките прописи, тој е дол-
жен да изврши корекција на пресметките и да го 
врати неправилно наплатениот износ најдоцна во 
рок од 30 дена од денот кога е утврдена непра-
вилноста." 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-7086/2 
10 јануари 1964 Г01дина 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 
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136. 

Врз основа на членот 52 во врска со членот 37 
став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 27/62), 
во согласност со Сојузниот секретаријат за финан-
сии, Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТИТЕ НА УВОЗ НА СТРАНСКИ СТОКИ 
ОБУСЛОВЕН СО ИЗВОЗ НА ДОМАШНИ СТОКИ 

1. Како работи на увоз на странски стоки обу-
словен со извоз на домашни стоки се подразбира: 

1) увозот на репродукциони материјали што се 
врши со цел за зголемување на извозот, а се ф и -
нансира со посебен девизен кредит од овластените 
банки односно од претпријатијата за унапредување 
на надворешнотрговската размена или од странски 
кредит; 

2) увозот на репродукциони материјали или дру-
ги стоки што се врши со цел за подобрување квали-
тетот, дополнување асортиманот или докомплети-
р а ! ^ на домашните стоки што се извезуваат. 

2. Работите на увоз на стоки од точката 1 под 2) 
на оваа наредба можат да се вршат само ако вред-
носта на увезените странски стоки не надминува 
10% од вредноста на извозот иа домашни стоки. 

На увозот на стоки од ставот 1 иа оваа точка 
се применуваат прописите за привремениот увоз. 

3. На работите од точката 1 под 1) на оваа на-
редба нема да се применуваат прописите за огра-
ничување на извозот и увозот по количина или 
вредност (дозволи, контингенти и ел.). 

4. Работите од точката 1 под 1) на оваа наредба 
задолжително се регистрираат к а ј Југословенската 
банка за надворешна трговија односно Југословен-
ската земјоделска банка и Југословенската инвести-
циона банка кога се во прашање работи од нивната 
надлежност. Овие банки ја пропишуваат и постап-
ката за регистрација, 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ . 

П. бр. 4039 
13 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

137. 

Врз основа на точ. 7 и 11 од Одлуката за давање 
регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за 
потребите на земјоделството и шумарството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/63), во согласност со 
Сојузниот секретеријат за финансии, Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖ-
БАТА НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО 

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за да-
вање регрес при продажбата на вештачко ѓубре за 
потребите на земјоделството и шумарството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/63), во точката 5 од-
редбата под б) под 5 се менува и гласи: 

„5) трошоците на поморските и речните луки 
според важечката тарифа и шпедитерските тро-
шоци до 90 динари за 1 тон стоки, без оглед на на-

чинот на транспортот (сувоземен или воден). Во 
овие трошоци се вклучени трошоците на шпедите-
рот околу прифаќањето, д е п о н и р а њ е т о и отпрема-
њето на вештачкото ѓубре до купувачите." 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4-443-28/64 
11 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголмч, е. р. 

138. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 
9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот 
секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА БАКАР, 
АЛУМИНИУМ, ОЛОВО, ЦИНК, СРЕБРО, БИЗМУТ 
И ЖИВА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КАТЕГОРИИ ПО-

ТРОШУВАЧИ ВО 1964 ГОДИНА 

1. За 1964 година се утврдуваат следните коли-
чини на електролитен бакар, алуминиум, олово, цинк, 
сребро, бизмут и жива, што ги произведуваат: Ру-
дарско-тоаионичарски базен — Бор, Товарна гли-
нице ин алуминија „Борис Кидрич" — Кидричево, 
Творница лаких метала „Борис Кидрич" — Шибе-
ник, Рудници и топионица олова и цинка „Трепча" 
— Звечан, Рудники свинца ин топилница — Ме-
ж и ц а Металуршко-хемијека индустрија „Зорка" — 
Шабац, „Цинкарна" — металуршко-кемична инду-
стрија — Цеље и Рудник живега сребра — Ндр ија, 
и тоа за следните потрошувачи: 

Бакар Алуминиум 
Потрошувачи: топлог Товарна Т.Л.М. 

•ирски бѕ- Кадри- Шибеник 
зен, Бор неве 

1) претпријатијата на 
обоената металурги-
ја — гранка 115 9.500 

во тони 

19.350 5.000 
2) претпријатијата на 

кабелската инду-
с т р и ј а — гранка 119 11.500 

3) претпријатијата на 
металната и елек-
троиндустријата 1.500 150 _ 

4) претпријатијата на 
ј урословенските ж е -
лезарници 250 500 

5) занаетчиските прет-
пријатија 200 — — 

6) претпријатијата на 
воената индустрија 50 — — 

Ђ претпријатијата на 
хемиската индустрија — — — 

8) трговските и други 
претпријатија — — — 

9) нераспределено: 
а) 
б) 

21.500 
1.500 

46.000 

12.000 

32.000 5.000 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Потрошувачи з 

1) претпријатијата на 
обоената металурги-
ја — гранка 115 

2) претпријатијата на 
кабелската инду-
стрија — гранка 119 

3) претпријатијата на 
металната и елек-
тро индустриј ата 

4) претпријатијата на 
југословенските же-
лезарници 

5) занаетчиските прет-
пријатија 

6) претпријатијата на 
воената индустрија 

7) претпријатијата на 
хемиската инду-
стрија 

8) трговските и други 
претпријатија 

9) нераспределено: 
а) 
б) 

Потрошувачи 

1) претпријатијата на 
обоената металурги-
ја — гранка 115 

2) претпријатијата на 
кабелската инду-
стрија — гранка 119 

3) претпријатијата на 
металната и елек-
троиндустри ј ата 

4) претпријатијата на 
југословенските же-
лезарници 

5) занаетчиските прет-
пријатија 

6) претпријатијата на 
воената индустрија 

7) претпријатијата на 
хемиската инду-
стрија 

8) трговските и други 
претпријатија 

9) ^распределено: 
а) 
б) 

112 10 90 580 
2. Договорите за продажба и купување на ба-

кар, алуминиум, олово, цинк, сребро, бизмут и жива, 
со претпријатијата од точката 1 на оваа наредба, 
како производители ќе ги склучат: 

1) претпријатијата на металната и електроинду-
стријата (освен кабелската индустрија), претпријати-
јата на металопреработувачката индустрија, прет-
пријатијата на машиноградбата, претпријатијата на 
бродоградбата, претпријатијата на производителите 
на мотори и моторни возила вклучувајќи ги леар-
ниците на обоени метали и претпријатијата за про-
изводство на акумулатори, претпријатијата на хе-
миската индустрија, занаетчиските претпријатие, 
трговските претпријатија и претпријатијата на ју-
гословенските железарници за потребите на произ-

водството наменето за домашен пазар и извоз — во 
количините за кои овие претпријатија ќе се догово-
рат во соодветниот совет на Сојузната стопанска 
комора односно во соодветното деловно здружение; 

2) претпријатијата на обоената металургија и 
на кабелската индустрија — во количините за дома-
шен пазар и за извоз, во договор со Југословенската 
банка за надворешна трговија. 

Претпријатијата од точката 2 под 2 претходно 
ќе склучат со Југословенската банка за надворешна 
трговија договор за производство за домашен пазар 
и извоз, во рамките на Општествениот план на Ју-
гославија за 1964 година и програмата за извоз за 
1964 година што ја има донесено Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија; 

3) претпријатијата што ќе ги определи Упра-
вата за работите на воената индустрија — за вое-
ната индустрија. 

3. Производителите од точката 1 на оваа на-
редба се должни да им даваат првенство на испо-
раките по диспозициите на Југословенската банка 
за надворешна трговија. 

4. Количините на производите од точката 1 под 
9 под б) на оваа наредба Сојузниот секретаријат за 
трговија — Дирекција за суровини ќе им ги распре-
делува на стопанските организации што не се опфа-
тени со точката 2 од оваа наредба. 

5. Количините на обоени метали од точката 1 
на оваа наредба што стопанските организации и 
Југословенската банка за надворешна трговија не 
ќе ги преземат во текот на 1964 година, ќе ги откупи 
Дирекцијата за суровини. 

6. Производителите и потрошувачите од точката 
1 на оваа наредба се должни да му доставуваат на 
Сојузниот секретаријат за трговија — Дирекција за 
суровини и на Југословенската банка за надвореш-
на трговија, податоци за производството, испора-
ките и залихите на производите и нивните прера-
ботки од точката 1 на оваа наредба до 10-пот ден во 
месецот за изминатиот месец. 

7. Потрошувачите, производ умачите и прерабо-
тувачите од точката 1 од оваа наредба се должни 
секој месец да му ги пријават на Сојузниот секре-
теријат за трговија — Дирекција за суровини сите 
количини на секундарни суровини што ќе ги наба-
ват во текот на годината во земјата или што ќе ги 
увезат, без оглед на тоа дали самите ќе ги прера-
ботуваат или ќе им ги даваат на преработка на 
други претпријатија. 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 781 
18 февруари 1964 година 

Белград 

Сојузен Секретар за тргови ј»а, 
Драгутин Косовац, е. р. 

139. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 
став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југо-
словенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХРАНА 

ЗА ДОБИТОК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот Југословенски 
стандард: 
Методи на испитувањето на хра-
ната за добиток. Определување на 
бета-катзотинот (провитаминот А) — JUS Е.А1.040 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо** 
словенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

Олово Цинк 

2.000 5.000 5.000 4.000 

8.200 — — — 

700 4.000 3.200 2.500 

100 200 4.000 1.500 

100 200 200 — 

1.000 — — — 

1.600 1.200 500 3.100 

100 — — — 

бб ООО 13.000 7.100 9.400 
200 400 — 500 

80.000 24.000 20.000 21.000 
Сребро Бизмут Жива 

3 — — — 

20 — 27 140 

70 10 40 440 
4 — 5 — 

ви 

10 — 18 — 
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3. ЈугоблФвешжЈио* <е*гандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 мај 1964 година. 

Бр! 09-1396/1 
19 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић, е. Р-

140. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 

став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југо-
словенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ПИВО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат Следните Југословенски 
стандарди: 

Слад пивски — — — — — JUS Е.М2.010 
Методи на испитување на пив-

скиот слад: 
Земање мостри — — — — JUS Е.М8.010 
Испитување на физикалните ка-

рактеристики — — — — — — JUS Е.М8.011 
Определување на содржината 

на вода — — — — — — — JUS Е.М8.012 
Определување на содржината 

на екстракт — — — — — — JUS Е.М8.013 
Определување на бојата на сла-

довината — — — — — — — JUS Е.М8.014 
Определување на содржината на 

белточини — — — — — — — JUS Е.М8.015 
Определување на дијастатичката 

сида — — — — — — — — J U S Е.М8.016 
Определување на бројот на ра-

створливост според Hartong — — JUS Е.М8.017 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 мај 1964 година. 

Бр. 09-1397/1 
19 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

141. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 

став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југо-
словенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОВО-

ШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ЗА ИНДУСТРИСКА 
ПРЕРАБОТКА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните Југословенски 
стандарди: 

Боранија за индустриска прера-
ботка — _ _ _ _ — — _ JUS Е.В1.161 

Домати за индустриска прера-
ботка — _ _ _ _ _ _ _ j u s Е.В1.163 

Пиперка за индустриска пре-
работка — — _ _ _ _ _ _ JUS Е.В1.166 

Краставици за индустриска пре-
работка — — — — — — JUS Е.В1.168 

Рибизли за индустриска пре-
работка — — — — — — — JUS Е.В2.115 

Круши за индустриска пре-
работка _ _ _ _ _ — _ JUS Е.В2.122 

Дреши за индустриска пре-
работка — — — — — — — JUS Е.В2.137 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 мај 1964 година. 

Бр. 07-1405/1 
19 февруари 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
'за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

142. 
Врз основа на членот 70 од Законот за органи-

зацијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), Собра-
нието_на Југословенската заедница на социјалното 
осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ ОД РЕЖИСКИТЕ ДОДАТОЦИ ШТО ИМ 
ПРИПАЃААТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАВОДИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ ВО 1964 ГО-
ДИНА МУ СЕ ОТСТАПУВА НА СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Републичките заводи за социјално осигуру-

вање од 1 јануари 1964 година на Сојузниот завод 
за социјално осигурување ќе му отстапуваат за по-
кривање на трошоците на неговата дејност 2,5% од 
режискиот додаток што им припаѓа на нив. 

Делот определен во ставот 1 на оваа точка ќе 
се отстапува од режискиот додаток содржан во 
основниот придонес зеј инвалидско осигурување и 
пензиско осигурување, во придонесот за додаток на 
деца и во премијата за здравствено реосигурување. 

2. Сојузниот завод за социјално осигурување ќе 
го регулира начинот и роковите за пресметување 
и уплатување на делот од режискиот додаток што 
му припаѓа според точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ск. бр. 3/64 
14 февруари 1964 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница 

на социјалното осигурување 
Претседател, 

Никола Рачки, е. р. 

143. 
Врз основа на членот 40 точка 2, членот 95 

став 2, чл. 104 и 38 од Законот за организацијата 
и финансирањето на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), Собранието 
на Југословенската заедница на социјалното оси-
гурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕОСИ-
ГУРУВАЊЕ ВО ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Одлуката з а спроведување на задолжи-

телно реосигурување во инвалидското и пензиското 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/62) 
во точката 3 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Како групни несреќи при работата се сметаат, 
согласно со одредбата на членот 2 од Законот за 
посебното регулирање на определените прашања од 
областа на работните односи на подрачјето на град 
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Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/63), и не-
среќите што настапиле како последица од земјо-
тресот во Скопје." 

2. Точката 7 се менува и гласи: 
„Од средствата остварени со премиите ќе се 

издвојува режиски додаток што му припаѓа на Со-
јузниот завод за социјално осигурување за покри-
вање на неговите трошоци на работењето, по нор-
ма на премијата што се утврдува со финансискиот 
план на фондот на инвалидско-пензиското реоси-
гурување." 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ск. бр. 4/64 
14 февруари 1964 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на 

социјалното осигурување 
Претседател, 

Никола Рачки, е. Р-

144. 
Врз основа на членот 40 точ. 1 до 3 и членот 

139 од Законот за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62), Собранието на Југословенската 
заедница на социјалното осигурување донесува 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕОСИГУРАЊЕ ВО ИН-
ВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Премиите за реосигурување на ризиците на 
инвалидското и пензиското осигурување предви-
дени во членот 137 став 1 точ. 2 и 3 на Законот 
за организацијата и финансирањето на социјал-
ното осигурување ќе се пресметуваат и ќе се упла-
туваат по стопите определени со оваа тарифа. 

2. Премиите за реосигурување изнесуваат: 
1) 2,8%о (промили) за реосигурување на ризици-

те што настануваат во случај на поголеми групни 
несреќи при работа или надвор од работа; 

2) 1,3%о (промили) за реосигурување на ризиците 
што настануваат со признавање правото на пензи-
ја на осигурениците и членовите на фамилиите на 
осигурениците што поголемиот дел од осигурува-
њето го поминале надвор од подрачјето на заедни-
цата на товар на чиј фонд се признава правото на 
пензија. 

3. Премиите се пресметуваат од основиците што 
ја сочинуваат уплатените придонеси за инвалид-
ско односно пензиско осигурување, и тоа: 

1) премијата од точката 2 под 1 на оваа тари-
фа — од основицата утврдена според формулата 
Ѕ X 3,3 

, при што е Ѕ = износ на уплатениот осно-
ѕ 

вен придонес за инвалидско осигурување, ѕ ~ број 
што ја означува стопати по која е уплатен основ-
ниот придонес за инвалидско осигурување, а 3,3 — 
број што ја означува просечната стопа на основ-
ниот придонес за инвалидско осигурување според 
која е утврдена стопата на премијата; 

2) премијата од точката 2 под 2 на оваа тарифа 
Ѕ X 7,3 

— од основицата утврдена според фсрмулата , 
9 

при што е Ѕ = износ на уплатениот основен при-
донес за пензиско осигурување, g = стопа по која е 

уплатуван основниот придонес за пензиско осигу-
рување, а 7,3 = број што ја означува просечната 
стопа на основниот придонес за пензиско осигуру-
вање според која е утврдена стопата на премијата. 

4. Премиите за реосигурување по стопите опре-
делени во оваа тарифа ќе се пресметуваат и ќе се 
уплатуваат од придонесите уплатени од 1 јануари 
1964 година, од кој ден престанува да важи Тари-
фата на премиите за задолжително реосигурување 
во инвалидското и пензиското осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/62). 

5 Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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