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З А К О Н 
ЗА ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ . 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат правила на по-

стапката според кои постапуваат и одлучуваат ре-
довните судови за личните, семејните, имотните и 
другите правни состојби и односи одредени со овој 
или со друг закон. 

Член 2 
Вонпроцесна постапка се поведува по предлог 

од овластено лице и од орган одреден со овој или 
со друг закон. 

Вонпроцесна постапка судот поведува по служ-
бена должност во случаите кога е тоа одредено со 
овој или со друг-закон. 

Член 3 
Учесник во вонпроцесна постапка е лице на кое 

одлуката на судот се однесува непосредно, кое сво-
јот правен интерес го остварува преку барање су-
дот да донесе одлука, како и лице односно орган 
чие право на учество е одредено со закон. 

Член 4 
Во текот на вонпроцесната постапка судот е 

должен да внимава правата на учесниците да бидат 
што побрзо утврдени и обезбедени. 

Во вонпроцесната постапка судот е особено дол-
жен да се грижи и да презема мерки за заштита на 
правата и интересите на малолетните лица кои не 
се во состојба сами да се грижат за своите работи. 

Член 5 
Предлозите и изјавите во вонпроцесната постап-

ка се даваат во писмена форма или усно на запис-
ник пред судот. 

Судот ќе ги земе предвид и ќе ги оцени писме-
ните и усните предлози дадени од сите заинтере-
сирани лица. 

Судот може да сослуша учесник во постапката. 
Сослушувањето може да се изврши и во отсуство 
на другите учесници. 

Член 6 
Во вонпроцесната постапка судот утврдува и 

факти кои учесниците не ги изнеле, ако се тие 
важни за донесување на правилна одлука. 

Член 7 
Во вонпроцесната постапка судот донесува од-

лука по одржаното рочиште во случаите кога тоа 
со закон е определено или кога оценува дека одр-
жувањето на рочиштето е потребно заради правил-
но решавање на работите. 

Рочиштата се јавни. 

Член 8 
Рочиште ќе се одржи и ако одделни учесници, 

кои се уредно повикани, не се присутни, ако со 
овој закон не е поинаку одредено. 

Член 9 
Предлогот за поведување на вонпроцесна по-

стапка може да се повлече до правосилноста на од-
луката. , 

Ако лицето по чиј предлог е поведена постап-
ка неоправдано не се јави на рочиште или не дојде 
на сослушување, ќе се смета дека го повлекло 
предлогот. 

Во случаите од став 1 и 2 на овој член, лицата 
односно органите овластени за поведување на по-
стапката можат да предложат постапката да про-
должи. 

Член 10 
Ако предлогот е повлечен по донесувањето на 

првостепена одлука, првостепениот суд ќе ја стави 
вон сила одлуката, ако со тоа не се засегаат пра-
вата на другите лица на кои се однесува одлуката. 

Член 11 
За постапување и одлучување во вонпроцесна-

та постапка е надлежен општинскиот суд, ако со 
овој или со друг закон не е поинаку одредено. 

Во вонпроцесната постапка постапува судија по-
единец, ако со овој или со друг закон не е поинаку 
одредено. 

Член 12 
Ако со овој или со друг закон не е поинаку одре-

дено за решавање во вонпроцесна постапка месно 
надлежен е судот на чие подрачје предлагачот има 
живеалиште односно престојувалиште. 

Член 13 
Во текот на вонпроцесната постапка судот, по 

службена должност, внимава на својата надлеж-
ност. 
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Член 14 
Ако судот утврди дека постапката треба да се 

спроведе според правилата на процесната постап-
ка до донесувањето на одлука за главната работа, 
вонпроцесната постапка ќе ја запре со решение. 

По правосилноста на решението од став 1 на 
овој член постапката ќе продолжи според правила-
та на процесната постапка пред надлежниот суд. 

Дејствијата преземени од вонпроцесниот суд 
(увид, вештачење, сослушување на сведоци и др.) 
не се без важност во процесната постапка. Тие 
дејствија ќе се повторат ако при нивното презема-
ње е сторена битна повреда на одредбите на про-
цесната постапка (член 354 од Законот за процес-
ната постапка). 

Одлуката донесена во вонпроцесна постапка, 
кога постапката требало да се спроведе според пра-
вилата на процесната постапка, може да се напа-
ѓа со правни лекови поради повреда на постапката 
ако при донесувањето на одлуката е сторена не-
која битна повреда на одредбите на процесната 
постапка (член 354 од Законот за процесната по-
стапка). 

Член 15 
По правосилноста на решението со кое судот 

се огласил за месно ненадлежен, предметот ќе му се 
отстапи на месно надлежниот суд. 

Член 16 
АКО ВО текот на постапката се изменат окол-

ностите врз кои е утврдена месната надлежност, 
судот што ја води постапката може предметот да 
му го отстапи на судот кој станал месно надлежен, 
ако е очигледно дека на тој начин ќе се олесни 
спроведувањето на постапката или ако е тоа во 
интерес на лицата за кои судот води посебна грижа. 

Пред отстапувањето на предметот, судот ќе по-
бара мислење од органот за старателство, ако овој 
орган учествувал во постапката. 

Член 17 
Месната надлежност во вонпроцесната постап-

ка не може да се менува со спогодба. 

Член 18 
За дејствијата извршени во вонпроцесната по-

стапка се составува записник. 
За помалку важните изјави од учесниците и из-

вестувањата што ги прибира судот, може да се ста-
ват забелешки на списот, 

Член 19 
Во вонпроцесната постапка судот одлучува со 

решение. 
Член 20 

Решението мора да биде образложено, освен во 
случаите кога се засновува врз претходна соглас-
ност на учесниците или кога од природата на ра-
ботите се утврдува дека образ пожението не е пот-
ребно. 

Член 21 
Против решението донесено во прв степен, доз-

волена е жалба до повисокиот суд. 
Жалбата се поднесува во рок од осум дена по 

приемот на решението. 

Член 22 
Жалбата го задржува извршувањето на реше-

нието, ако со овој закон не е поинаку одредено 
или ако судот не одлучи поинаку. 

Член 23 
Судот може да одлучи жалбата да не го за-

држува извршувањето, ако со одлагањето на из-
вршувањето можат да настанат неотстранливи 
штетни последици. 

Во случаите од ста:: 1 на овој член, кога треба 
да се заштитат правата па малолетни лица или на 
лица кои не се во состојба сами да се грижат за 
своите права, судот по службена должност, а во 
други случаи по предлог од учесникот, ќе одреди 
да сс положи обезбедување. 

Член 24 
Првостепениот суд, по повод на жалбата, може 

да го преправи или отповика своето решение, ако 
со тоа не се засегаат правата на другите лица на 
кои се однесува решението. 

Ако првостепениот суд најде дека не може да 
го преправи или отповика своето решение, жал -
бата, заедно со списите, ќе ги достави на реша-
вање до повисокиот суд. 

Член 25 
Повисокиот суд решава по жалбите што се под-

несени благовремено, а по ^благовремена жалба 
може да решава, ако со тоа не се засегаат пра-
вата на други лица, кои се засновани врз обжале-
ното решение. 

Член 26 
Ако решението на судот зависи од претходно 

прашање дали постои некое право или правен од-
нос, а за тоа прашање не е донесена одлука од над-
лежен суд или од друг надлежен орган, судот мо-
же во вонпроцесна постапка сам да го реши тоа 
прашање, ако со овој или со дру! закон не е по-
инаку одредено. 

Решението на судот по претходното прашање 
има правно дејство само во вонпроцесната постап-
ка во која е решено тоа прашање. 

Член 27 
Ако меѓу учесниците се спорни факти од кои 

зависи постоењето на некое право или правен однос, 
судот со решение ќе ги упати учесниците во опре-
делен рок да поведат процес односно управна по-
стапка за утврдување на тоа право или правен 
однос. 

Ако учесниците во определениот рок не поста-
пат според решението на судот, постапката ќе про-
должи. 

Ако учесниците до завршувањето на постап-
ката не поднесат доказ дека повеле процес односно 
управна постапка, судот ќе ја доврши постапката 
без оглед на барањето за кое учесниците биле упа-
тени да поведат процес односно управна постапка. 

Член 28 
Ако учесникот поведе процес односно управна 

постапка во определениот рок (член 27), прекинот 
на постапката трае додека процесот односно управ-
ната постапка правосилно не завршат. 

Член 29 
Правосилното решение донесено во вонпроцес-

на постапка ги обврзува сите лица кои учествува-
ле во постапката во која решението е донесено, ако 
со овој или со друг закон не им е обезбедено право 
да поведат процес. 

Член 3D 
Ако учесник, кој не е орган, предложи изведу-

вање на доказ, должен е, по налог на судот, прет-
ходно да положи износ потребен за намирување на 
трошоците за изведување на доказот, ако со овој 
или со друг закон не е поинаку одредено. 

Член 31 
Ако изведувањето на доказ е наредено по служ-

бена должност, судот ќе одреди кој од учесниците 
е должен претходно да го положи износот за нами-
рување на трошоците за изведувањето на доказот. 
Судот ќе го одреди и делот за секој учесник по-
себно како и рокот во кој износот мора да се по-
ложи. 
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Ако во определениот рок учесниците не ги по-
ложат одредените износи од судот, трошоците прет-
ходно ќе се намират од средствата на судот. 

- Член 32 
Трошоците на постапката паѓаат на товар на 

учесникот во чиј интерес е поведена постапката, 
ако со овој или со друг закон не е поинаку од-
редено. 

Член 33 
Ако со овој закон не е поинаку одредено, во 

вонпроцесната постапка сообразно ќе се примену-
ваат одредбите од Законот за процесната постап-
ка, освен одредбите за мирување и повторување на 
постапката. 

Против правосилно решение, донесено во втор 
степен, може да се изјави ревизија, кога е тоа од-
редено со овој закон. 

I. ПОСТАПКИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНИ 
СОСТОЈБИ 

Глава II 

ЛИШУВАЊЕ ОД ДЕЛОВНА СПОСОБНОСТ И 
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ЗА ДЕЛОВНО 

СПОСОБНО 

Член 34 
Во постапката за лишување од деловна способ-

ност судот одлучува за делумно или наполно лишу-
вање од деловна способност на лице кое, поради 
душевно заболување, слабоумност, употреба на ал-
кохол или други нервни отрови, не е во состојба да 
се грижи за себеси и за заштита на своите права и 
интереси. 

Кога ќе престанат причините поради кои лице-
то е лишено од деловна способност, судот одлучува 
за делумно или наполно прогласување на тоа лице 
за деловно способно. 

Член 35 
За лишување од деловна способност на лице 

државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, надлежен е судот во Соција-
листичка Република Македонија, на чие подрачје 
лицето има живеалиште односно престојувалиште. 

Ако лицето од став 1 на овој член нема ж и -
веалиште односно престојувалиште во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, надле-
жен е судот во Социјалистичка Република Маке-
донија, на чие подрачје тоа лице имало последно 
живеалиште односно престојувалиште. 

Член 36 
Постапка за наполно или делумно лишување од 

деловна способност судот поведува по службена 
должност или по предлог од брачниот другар, дете, 
внук, родител, дедо, баба, брат, сестра и секој друг 
кој со тоа лице живее во трајна заедница, како 
и по предлог од надлежниот орган за старателство. 

Член 37 
Во предлогот за лишување од деловна способ-

ност треба да се наведат фактите од кои произ-
легува дека постојат услови за лишување на лице-
то од деловна способност и доказите со кои се пот-
врдуваат тие факти. 

Член 38 
Постапката за лишување од деловна способност 

е итна. 
Член 39 

За поведување на постапката за лишување од 
деловна способност се известува надлежниот орган 
за старателство, ако постапката не е поведена по 
негов предлог. 

Член 40 
Во итни и оправдани случаи судот може во те-

кот на постапката на лицето спрема кое се води 
постапката да му назначи привремен застапник. 

Пред да назначи привремен застапник, судот ќе 
io сослуша лицето ако е тоа можно. 

За назначувањето на привремен застапник су-
дот без одлагање го известува органот за старател-
ство. 

Привремениот застапник ќе биде разрешен од 
должноста ако предлогот за лишување од деловна 
способност биде правосилно одбиен, или постапката 
биде запрена односно кога ќе престанат причините 
поради кои бил назначен, како и кога надлежниот 
орган за старателство ќе назначи привремен ста-
рател. 

Член 41 
АКО лицето спрема кое е поведена постапка за 

лишување од деловна способност има недвижен 
имот, назначувањето на привремен застапник од-
носно старател се запишува во јавните книги во 
кои се запишуваат правата врз недвижностите. 

Член 42 
На рочиштето се повикуваат предлагачот и при-

времениот застапник односно старател. 

Член 43 
Судот ќе го испита лицето спрема кое се води 

постапка за лишување од деловна способност за 
сите факти битни за донесување на решение, ако 
е тоа можно и ако не влијае штетно врз неговото 
здравје. 

Член 44 
Судот е должен да ги сослуша и лицата кои 

можат да дадат податоци за животот и поведението 
на лицето спрема кое се води постапката, а, по 
потреба за тие факти може да прибави податоци 
и од органот или организацијата која располага со 
нив. 

Член 45 
Судот е должен да одреди лицето спрема кое 

е поведена постапка за лишување од деловна спо-
собност да биде прегледано од најмалку двајца ле-
кари, од кои еден од нив мора да биде специјалист 
за нервни и душевни болести. 

Прегледот се врши под надзор и според упат-
ствата на судијата. 

Член 46 
Судот може да нареди лицето спрема кое е по-

ведена постапка за лишување од деловна способ-
ност, времено, но најдолго до три месеци, да биде 
задржано во здравствена организација за душевни 
болести, ако е тоа неопходно за утврдување на не-
говата душевна состојба, освен во случаите кога 
поради таквото задржување би настанале штетни 
последици по неговото здравје. 

Член 47 
Против решението за задржување во здравстве-

на организација за душевни болести, во рок од 
три дена по приемот на решението, можат да изја-
ват жалба предлагачот, лицето спрема кое е пове-
дена постапка и неговиот привремен застапник од-
носно старател. 

Жалбата не го задржува извршувањето. 
По повод жалбата повисокиот суд е должен да 

донесе решение во рок од три дена. 

Член 48 
По спроведувањето на постапката, судот одлу-

чува дали лицето спрема кое се води постапката 
ќе го лиши наполно или делумно од деловна спо-
собност. 

Член 49 
По престанокот на причините поради кои ли-

цето е лишено од деловна способност судот ќе го 
прогласи за деловно способно. 



Стр. 402 - Бр. 19 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 8 јуни 1970 

Член 50 
Судот може да го одложи донесувањето на 

решение за делумно лишување од деловна способ-
ност поради употреба на алкохол или на други 
нервни отрови, ако со основ може да се очекува 
дека лицето, спрема кое е поведена постапка за 
лишување од деловна способност, ќе се воздржи од 
употреба на алкохол или од други нервни отрови, 
особено ако лицето се подложило на лекување во 
соодветна здравствена организација. 

Во текот на постапката судот може да му ука-
же на лицето спрема кое е поведена постапката на 
можноста да го одложи донесувањето на решение 
за лишување од деловна способност, ако тоа лице 
се подложи на лекување во соодветна здравствена 
организација. 

Судот може да го одложи донесувањето на ре-
шение за лишување од деловна способност за вре-
ме од шест до дванаесет месеци, а решението ќе го 
отповика ако лицето го прекине лекувањето или 
на друг начин го спречи лекувањето, како и ако 
биде отпуштено од здравствената организација по-
ради нарушување на редот. 

Член 51 
Ако по донесувањето на решението за наполно 

лишување од деловна способност се утврди дека 
состојбата на лицето на кое се однесува решението 
е поправена толку што е доволно и делумно ли-
шување од деловна способност, судот може да го 
измени решението и да одреди делумно лишување 
од деловна способност. 

Член 52 
Измена на решението за лишување од деловна 

способност судот врши по службена должност или 
по предлог од лицата односно органот од член 36 
на овој закон, како и од лицето кое е лишено од 
деловна способност и неговиот старател. 

Член 53 
Решението за лишување од деловна способност 

и за прогласување на лице за деловно способно 
и измена на решението за лишување од деловна 
способност, има правно дејство од денот кога ре-
шението му е доставено на лицето на кое се одне-
сува односно на неговиот застапник. 

Судот може да го одложи дејството на реше-
нието до денот кога решението ќе стане правосилно. 

Член 54 
Правосилното решение за лишување од деловна 

способност, за прогласување на лице за деловно 
способно и за измена на решението за лишување 
од деловна способност, судот ќе го достави до над-
лежниот орган за водење на матичните книги на 
родените — заради запишување, до надлежниот суд 
за запишување во јавните книги во кои се запи-
шуваат правата врз недвижностите, ако лицето на 
кое се однесува решението има недвижен имот, и до 
надлежниот орган за старателство. 

Член 55 
Против решенијата од членовите 47, 50 и 51 на 

овој закон жалба може да изјави лицето на кое 
се однесува решението, старателот, предлагачот и 
надлежниот орган за старателство. 

Член 56 
Во постапката за лишување од деловна спо-

собност и за прогласување на лице за деловно спо-
собно е дозволена ревизија. 

Член 57 
Трошоците на постапката за лишување од де-

ловна способност паѓаат на товар на лицето лише-
но од деловна способност. 

Ако постапката е водена по предлог од овла-
стено лице, а предлогот биде одбиен, трошоците па-
ѓаат на товар на предлагачот. 

Глава Ш 

ЗАДРЖУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ 

Член 58 
Во постапката за задржување во здравствена 

организација за лекување на душевни болести 
(здравствена организација), судот одлучува кога ду-
шевно болното лице треба да биде ограничено во 
слободата на движењето или контактирањето со 
надворешниот свет. 

Член 59 
Кога здравствена организација за лекување на 

душевни болести ќе прими душевно болно лице без 
негова согласност, работоводниот орган или друго 
(овластено лице), со самоуправен општ акт на 
здравствената организација се должни во рок од 
48 часа да поднесат пријава до судот. 

Кога здравствената организација за душевни бо-
лести ќе прими лице по негова волја, потврдена со 
негова писмена изјава пред работоводниот орган 
или друго овластено лице и пред двајца писмени 
сведоци кои не се вработени во здравствената ор-
ганизација и не спаѓаат во кругот на роднините на 
болното лице и ако по приемот лицето биде огра-
ничено во слободата на движењето или контак-
тирањето со надворешниот свет, работоводниот ор-
ган односно овластеното лице во рок од 48 часа се 
должни да поднесат пријава до судот. 

Работоводниот орган односно овластеното лице 
известувањето од став 1 и 2 на овој член го упату-
ваат до судот на чие подрачје се наоѓа здравстве-
ната организација. 

Член 60 
Пријавата од член 59, став 1 и 2 на овој закон 

содржи податоци за тоа кој го довел лицето во 
здравствената организација, за природата и степе-
нот на болеста и докази врз основа на кои органи-
зацијата заклучила за здравствената состојба на 
задржаното лице. 

Член 61 
Пријавата од член 59, став 1 и 2 на овој закон 

не се поднесува ако лицето е задржано во здрав-
ствената организација врз основа на решение до-
несено во постапка за лишување од деловна спо-
собност или во кривична постапка. 

, Член 62 
Ако лицето кое по негова волја е примено во 

здравствена организација ја отповика дадената со-
гласност, а работоводниот орган односно овласте-
ното лице наоѓаат дека неговото задржување е 
пот.ребно, во рок од 48 часа се должни да го извес-
тат судот. 

Член 63 
Постапката за задржување во здравствена ор-

ганизација се поведува по службена должност кога 
судот ќе прими пријава или на друг начин ќе со-
знае дека некое лице е задржано во здравствена ор-
ганизација без негова согласност. 

Постапката е итна. 
Член 64 

По поведувањето на постапката за задржува-
ње на лице во здравствена организација судот вед-
наш ќе нареди задржаното лице да биде прегле-
дано. 

Прегледот се врши според член 45 на овој 
закон. 

Член 65 
Судот е должен да ги испита сите околности 

од значење за донесувањето на решение и да го 
сослуша лицето над кое се врши преглед, ако е 
тоа можно и ако тоа не влијае штетно врз него-
вото здравје. 
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Член бб 
Судот, врз основа на резултатите од прегледот 

и спроведените дејствија, во рок од три дена ќе 
реши дали прегледаното лице ќе биде задржано во 
здравствената организација или ќе биде отпуште-
но. За ова ќе се извести надлежниот орган за ста-
рателство. 

Член 67 
Кога судот ќе реши прегледаното лице да биде 

задржано во здравствената организација, истовре-
мено ќе го одреди и времето, кое не може да биде 
подолго од една година. 

Член 68 
Ако здравствената организација оцени дека 

задржаното лице треба да остане на лекување и по 
истекот на времето одредено во решението на су-
дот, должна е триесет дена пред истекот на тоа вре-
ме од судот да побара продолжување на задржу-
вањето. 

Член 69 
Решението за продолжување на времето за за-

држување судот го донесува врз основа на повто-
рен преглед и сослушување на болното лице (член 
64 и 65). 

Член 70 
По предлог на лицето кое е задржано во здрав-

ствена организација, неговиот старател или лицата 
односно органот од член 36 на овој закон, судот мо-
же да донесе решение за отпуштање и пред исте-
кот на одреденото време за задржување, ако најде 
дека здравствената состојба на задржаното лице е 
подобрена. 

Пред донесувањето на решението, судот ќе по-
бара извештај и мислење од здравствената органи-
зација за здравствената состојба на задржаното 
лице. 

Здравствената организација е должна да му 
доставува на судот повремени извештаи за здрав-
ствената состојба на задржаното лице. 

Член 71 
Судот може, пред истекот на времето одредено 

за задржување во здравствена организација, а врз 
основа на мислењето на здравствената организација, 
да донесе решение дека престанала потребата од 
натамошно задржување на лицето. 

Член 72 
Против решенијата од членовите бб, 70 и 71 на 

овој закон, жалба може да изјави лицето на кое 
се однесува решението и лицето односно органот од 
член 36 на овој закон, во рок од три дена од при-
емот на решението. 

Повисокиот суд е должен решение по жалбата 
да донесе во рок од три дена. 

Член 73 
Трошоците за спроведувањето на оваа постапка 

паѓаат на товар на судот. 

Глава IV 

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИСЧЕЗНАТО ЛИЦЕ ЗА 
УМРЕНО И ДОКАЖУВАЊЕ НА СМРТТА 

Член 74 
Во постапката за прогласување на исчезнато 

лице за умрено и за докажување на смртта, судот 
прогласува исчезнато лице за умрено односно утвр-
дува смрт на лице за кое нема докази дека е ум-
рено според условите предвидени со закон. 

Член 75 
За прогласување на исчезнат државјанин на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија за умрено лице е надлежен судот во Соција-
листичка Република Македонија, на чие подрачје 
тоа лице имало живеалиште во време на исчезну-
вањето. 

Ако државјанинот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија немал живеалиште во времето на 
исчезнувањето во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија или тоа не може да се утврди, 
месно надлежниот суд ќе го определи Врховниот 
суд на Македонија. 

Член 76 
Предлог за прогласување на исчезнато лице за 

умрено може да поднесе секое лице кое има пра-
вен интерес за тоа и јавниот обвинител. 

Предлог од став 1 на овој член може да подне-
се и јавниот правобранител, кога е во прашање ма-
теријален интерес на општината односно на Репуб-
ликата. 

Член 77 
Предлогот за прогласување на исчезнато лице 

за умрено ги содржи фактите што се од значење 
за донесување на решение, а ако предлагач не е 
јавниот обвинител, во предлогот се наведува во што 
се состои интересот на предлагачот за прогласу-
вање на исчезнатото лице за умрено. 

Член 78 
Судот, по приемот на предлогот, оценува дали 

има потреба од сослушување на сведоци и прибаву-
вање на податоци и известувања. 

Член 79 
Ако судот утврди дека се исполнети условите 

за поведување на постапка според овој закон, ќе 
даде оглас во кој ќе се наведат/битните околности 
на случајот и ќе се повика исчезнатото лице, како 
и секој друг што знае за неговиот живот, да се ја -
ви на судот во рок од три месеци од објавувањето 
на огласот во „Службен лист на СФРЈ", со укажу-
вање дека по истекот на тој рок исчезнатото лице 
ќе се прогласи за умрено. 

Огласот се објавува во „Службен весник на 
СРМ", „Службен лист на СФРЈ" и на огласната 
табла во (судот, а ќе се објави и на вообичаен на-
чин и в о ' местото во кое исчезнатото лице имало 
свое последно живеалиште односно престојувалиш-
те. Судот може да определи огласот да се објави и 
преку други средства за јавно информирање, како 
и во странство. 

По истекот на рокот одреден во став 1 на овој 
член, ако исчезнатото лице не се јави, ќе се извес-
ти органот за старателство за да одреди старател 
на исчезнатото лице, како и јавниот обвинител. 

Член 80 
Постапката за прогласување на исчезнато лице 

за умрено ќе биде запрена, ако предлагачот го по-
влече предлогот или ако не го депонира потребниот 
износ на трошоците за објавување на огласот, ос-
вен ако предлогот го поднеле јавниот обвинител 
или јавниот правобранител. 

Член 81 
По истекот на рокот одреден во огласот, судот 

ќе закаже рочиште на кое ќе ги сослуша предлага-
чот и старателот на исчезнатото лице, и во завис-
ност од резултатите на постапката, ќе го прогласи 
за умрено лицето: 

1. за чиј живот во последните пет години не-
мало никакви вести, а од чие раѓање поминале на ј -
малку шеесет години; 

2. за чиј живот во последните пет години не-
мало никакви вести, а за кое може да се верува 
дека повеќе не е живо; 

3. што исчезнало во бродолом, сообраќајна не-
среќа, пожар, поплава, земјотрес или во друга не-
посредна смртна опасност, а за чиј живот немало 
никакви вести најмалку шест месеци од денот кога 
престанала опасноста; 

4. што исчезнало за време на воена состојба, а 
за чиј живот немало никакви вести една година од 
денот кога престанале непријателствата. 
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Роковите од точка 1 и 2 од став 1 на овој член 
се сметаат од денот кога според последните вести 
исчезнатото лице несомнено било живо, а ако не 
може да се утврди точно тој ден, тие рокови поч-
нуваат да течат со завршувањето на месецот од-
носно годината во која според последните вести 
исчезнатото лице било живо. 

Член 82 
Во решението, со кое исчезнатото лице се про-

гласува за умрено се означува денот, а по можност 
и часот, кои се сметаат како време на смртта па ис-
чезнатото лице. 

Како ден на смртта се смета денот кога, врз 
основа на изведените докази, може да се верува 
дека исчезнатото лице умрело, односно денот кој 
исчезнатото лице веројатно не го преживеало. Ако 
не може да се утврди тој ден, се смета дека смртта 
настапила првиот ден по истекот на роковите од 
член 81, став 1 на овој закон. 

Член 83 
Ако исчезнатото лице прогласено за умрено се 

јави на судот и бара отповикување на решението, 
судот, откако ќе ја утврди неговата истоветност со 
исчезнатото лице, без натамошна постапка ќе го от-
повика своето поранешно решение. 

Член 84 
Ако исчезнатото лице прогласено за умрено е 

живо или умрело во друг ден, а не во оној ден 
утврден во судското решение, судот, по предлог 
од секое лице кое има правен интерес, јавниот об-
винител или јавниот правобранител, по спроведу-
вањето на постапката, ќе го отповика односно ќе 
го преправи своето поранешно решение. 

Член 85 
За започнувањето на постапката за отповику-

вање или преправање на решението за прогласу-
вање на исчезнатото лице за умрено веднаш ќе 
се извести судот надлежен за расправање на оста-
вината на тоа лице. Судот ќе го запре расправа-
њето на оставината, ако постапката е во тек, а ако 
оставината е правосилно расправена, ќе нареди да 
се изврши упис во јавните книги во кои се запи-
шуваат правата на недвижности дека започнала 
постапка за отповикување односно преправање на 
решението за прогласување на исчезнатото лице за 
умрено. 

Ако судот, врз основа на изведените докази, 
утврди дека нема место за отповикување ниту за 
преправање на поранешното решение, за тоа ќе го 
извести надлежниот суд за расправање на остави-
ната, односно надлежниот суд заради бришење на 
извршениот упис во јавните книги. 

Член 86 
Против решението со кое исчезнатото лице е 

прогласено за умрено и против решението со кое 
тоа решение е преправено односно отповикано, 
како и против решението со кое барањето е одби-
ено или постапката е запрена, жалба може да из-
јави предлагачот, старателот на лицето за кое се 
води постапката, јавниот обвинител и јавниот пра-
вобранител. 

Член 87 
Правосилното решение за прогласување на ис-

чезнато лице за умрено, односно правосилното ре-
шение за преправање или отповикување на реше-
нието за прогласување на исчезнатото лице за ум-
рено, судот ќе го достави до надлежниот матичар 
за упис во матичната книга на умрените и на судот 
надлежен за расправање на оставината на исчез-
натото лице, а решението за отповикување и на 
надлежниот орган за старателство, 

Член 88 
Ако смртта на некое лице не може да се дока-

же со исправа предвидена во законот за матичните 
книги секое лице кое има правен интерес и јавниот 
обвинител, како и јавниот правобранител, можат 
да му предложат на судот да се изведат докази за 
смртта и да донесе решение со кое ќе се утврди 
смртта на тоа лице. 

Член 89 
Во постапката за докажување на смртта соо-

бразно ќе се применуваат одредбите од членовите 
76—86 на овој закон, со тоа што предлогот за пове-
дување на постапка може да се поднесе веднаш 
по смртта на лицето за кое се утврдува смртта, а 
огласниот рок не може да биде пократок од петна-
есет дена, ниту подолг од триесет дена. 

Член 90 
Во решението со кое се утврдува смрт на некое 

лице, ќе се наведе денот кој е докажан како ден 
на смртта на тоа лице, а ако тоа не е можно, ќе се 
наведе денот кој лицето не го преживеало. 

Член 91 
Правосилното решение со кое се утврдува смрт-

та на некое лице се доставува до надлежниот ма-
тичар заради упис во матичните книги на умре-
ните. 

Член 92 
Смрт на странски државјанин може да се до-

кажува ако во предлогот се тврди дека умрел на 
територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Не може да се води постапка за прогласување 
на исчезнат странски државјанин за умрен. 

II. ПОСТАПКИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА СЕМЕЈНИ 
ОДНОСИ 

Глава V 

ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК 

Член 93 
Во постапката за давање дозвола за склучува-

ње на брак судот одлучува за давањето дозвола на 
малолетник да склучи брак ако постојат околности 
кои укажуваат дека склучувањето на бракот е 
оправдано, како и на роднини пс сватовство, ако 
за тоа постојат оправдани причини. 

Член 94 
За давање дозвола за склучување на брак на 

лице кое наполнило шеснаесет години е надлежен 
судот на чие подрачје тоа лице има живеалиште 
односно престојувалиште. 

Член 95 
Предлог за давање дозвола за склучување на 

брак поднесува малолетното лице. 

Член 96 
Ако двете лица кои сакаат да склучат брак се 

малолетни, поднесуваат заеднички предлог да им се 
дозволи склучување на брак до судот месно над-
лежен за еден од нив. 

Член 97 
Предлогот содржи лични податоци за малолет-

ното лице, за неговите родители односно за ста-
рателот и за лицето со кое сака да склучи брак, 
како и докази за околностите кои укажуваат дека 
склучувањето на бракот е оправдано и дека лицето 
достигнало телесна и душевна зрелост за вршење 
на правата и должностите што настануваат со склу-
чувањето на бракот. 



8 јуни 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ч Бр. 19 - Стр. 467 

Член 98 
Судот е должен да ги испита сите битни окол-

ности за одлучување, а особено да утврди дали ма-
лолетното лице ја достигнало телесната и душев-
ната зрелост за вршење на правата и должностите 
што настануваат со склучувањето на бракот и дали 
слободно и смислено донело одлука да склучи брак. 

Судот е должен да ги испита и личните свој-
ства, имотната состојба и другите битни околности 
кои се однесуваат на лицето со кое малолетникот 
сака да склучи брак. 

За испитување односно утврдување на окол-
ностите од став 1 и 2 на овој член, судот ќе го со-
слуша малолетникот, неговите родители односно 
старателот, лицето со кое малолетникот сака да 
склучи брак, а по потреба може да изведе и дру-
ги докази и да прибави други податоци од надлеж-
ниот орган за старателство или други органи и ор-
ганизации. 

Сослушувањето на малолетникот се врши по-
себно. 

Член 99 
Во решението со кое на малолетното лице му се 

дозволува склучување на брак, се наведува со кое 
лице му се дозволува да склучи брак, како и тоа 
дека бракот може да се склучи по правосилноста 
на решението. 

Во образложението на решението со кое се дава 
дозвола за склучување на брак, судот ги наведува 
фактите и околностите врз основа на кои заклучил 
дека постои потребна телесна и душевна зрелост на 
малолетникот како и оправданоста на причините 
да му се даде дозвола за склучување на бракот. 

Член 100 
Решението со кое се дозволува склучување на 

брак му се доставува на малолетното лице, на него-
вите родители односно старателот и на надлежниот 
орган за старателство, а решението со кое се од-
бива барањето се доставува само на малолетното 
лице. 

Член 101 
Против решението на судот со кое се дозволу-

ва склучување на брак, жалба можат да изјават 
родителите односно старателот на малолетното ли-
це и надлежниот орган за старателство, а против 
решението со кое се одбива барањето жалба може 
да изјави само малолетното лице. 

Член 102 
Во постапката за давање дозвола за склучува-

ње на брак меѓу лица кои се роднини, сообразно 
се применуваат одредбите од членовите 94, 96 и 
99 на овој закон. 

Член 103 
Предлогот за давање дозвола за склучување на 

брак меѓу роднини се поднесува заеднички до судот 
месно надлежен за еден од нив. 

Член 104 
Судот е должен да ги испита сите околности и 

да утврди дали постојат особено оправдани причини 
за склучување на брак, имајќи ги предвид сфаќа-
њата и обичаите на народот. 

АКО подносителите на предлогот, или еден од 
нив е малолетно лице, судот ќе постапи согласно 
со член 98 на овој закон. 

Член 105 
Против решението со кое се одбива или се доз-

волува склучување на брак меѓу роднини, жалба 
можат да изјават само подносителите на предлогот. 
Ако подносителот на предлогот или еден од нив е 
малолетно лице, се применуваат одредбите од чле-
новите 100 и 101 на овој закон. 

Глава VI 

ЛИШУВАЊЕ ОД ВРШЕЊЕ НА РОДИТЕЛСКИ 
ПРАВА, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РОДИТЕЛИТЕ ДА 

ИМААТ ПОЛОЖБА НА СТАРАТЕЛ И 
ВРАЌАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА 

Член 106 
Во постапката за лишување од вршење на ро-

дителски права и враќање на родителските права, 
судот утврдува дали постојат причини родителот 
да биде лишен од вршењето на родителските пра-
ва или да има положба на старател, односно да мзг 

биде вратено вршењето на родителските права. 
Под лишување од вршење на родителски пра-

ва во смисла на одредбите на оваа глава се под-
разбира и определувањето родителот да има по-
ложба на старател. 

Член 107 
За лишување од вршење на родителски права 

и за враќање на родителските права надлежен е 
судот на чие подрачје лицето спрема кое се по-
ведува постапката има живеалиште односно прес-
тојувалиште или судот на чие подрачје детето има 
живеалиште односно престојувалиште. 

Во случаите од став 1 на овој член постапката 
ја довршува судот кој прв ја започнал. 

Член 108 
Постапката за лишување од вршење на роди-

телски права и за враќање на родителските права 
се поведува по предлог од надлежниот орган за ста-
рателство, а постапката за враќање на родителски-
те права и по предлог од родителот кој е лишен од 
вршењето на тие права. 

Член 109 
Во постапката за лишување од вршење на ро-

дителски права или за враќање на родителските 
права, судот ќе го сослуша предлагачот, родителот 
спрема кого се води постапката ако е тоа можно, 
родителот спрема кого не се води постапка ако не е 
предлагач, и други лица кои можат да дадат по-
требни известувања. 

Ако предлогот за враќање на родителските пра-
ва не е поднесен од надлежниот орган за стара-
телство, судот ќе побара мислење и од тој орган. 

Член НО 
Против решението донесено во постапката за 

лишување од вршење на родителски права и за 
враќање на родителските права, жалба можат да 
изјават — родителот на кого се однесува решение-
то и надлежниот орган за старателство. 

Член 111 
Правосилното решение за лишување од врше-

ње на родителски права и враќање на родителски-
те права судот ќе му го достави на надлежниот ма-
тичар заради запишување во матичната книга на 
родените. 

Глава VII 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА 
И ДОЛЖНОСТИ ПО ПОЛНОЛЕТСТВОТО 

Член 112 
Во постапката за продолжување вршењето на 

родителските права и должности по полнолетство-
то, судот одлучува за продолжување на овие пра-
ва и должности ако поради физички или психички 
недостатоци детето не е способно само да се гри-
жи за себе и за заштита на своите права и инте-
реси. 



Стр. 402 - Бр. 19 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 8 јуни 1970 

Постапката за продолжување на родителските 
права и должности по полнолетството се поведува 
п довршува пред полнолетството на детето. 

Член 113 
За продолжување на родителските права и 

должности по полнолетството надлежен е судот на 
чие подрачје родителот има живеалиште односно 
престојувалиште и судот на чие подрачје детето 
има живеалиште односно престојувалиште. 

Во случаите од став 1 на овој член постапката 
ја довршува судот кој прв ја започнал. 

Член 114 
Предлог за продолжување на родителските пра-

ва и должности по полнолетството можат да под-
несат родителите на детето или надлежниот орган 
за старателство. 

Член 115 
Судот е должен да утврди дали постојат ф и -

зички или психички недостатоци поради кои детето 
и по полнолетството не ќе биде способно само да 
се грижи за својата личност, права и интереси. 

За утврдување на околностите од став 1 на 
овој член, судот ќе го сослуша малолетникот, ако 
е тоа можно и ако не е штетно по неговото здрав-
је, неговите родители, надлежниот орган за стара-
телство и ќе прибави мислење од лекар-специја-
лист за здравствената и психичката состојба на 
малолетникот. 

Член 116 
Против решението за продолжување на роди-

телските права и должности по полнолетството 
жалба можат да изјават родителите на детето или 
надлежниот орган за старателство. 

Жалбата не го задржува извршувањето. 
Одлука по жалбата повисокиот суд е должен 

да донесе во рок од осум дена. 

Член 117 
Правосилното решение за продолжување на ро-

дителските права и должности по полнолетството 
му се доставува на надлежниот орган за водење на 
матичната книга на родените заради запишување, 
како и на надлежниот суд за запишување во јав-
ните книги во кои се запишуваат правата на нед-
вижностите ако лицето над кое е продолжено ро-
дителското право има недвижен имот. 

Член 118 
Во постапката за престанок на вршењето на 

родителските права и должности и по полнолетст-
вото сообразно се применуваат одредбите од член 
113 и 115—117 на овој закон. 

Постапката за престанок на родителските пра-
ва и должности се поведува по предлог од над-
лежниот орган за старателство или од родителите 
на детето. 

Член 119 
Трошоците на постапката за продолжување и 

престанок на родителските права и должности по 
полнолетството паѓаат на товар на предлагачот. 

Глава VIII 

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕТЕ ЗА РОДЕНО ВО 
БРАК 

Член 120 
Во постапката за прогласување на дете за ро-

дено во брак судот утврдува дека детето родено 
вон брак е брачно. 

Член 121 
За прогласување на дете за родено во брак е 

надлежен ^судот на чие подрачје детето има жи-
веалиште односно престојувалиште, 

Член 122 
Предлог за прогласување на дете за родено во 

брак може да поднесе родителот или детето. 
Предлогот од став 1 на овој член не може да се 

поднесе пред да се утврди татковството на детето 
на начин определен со закон. 

Член 123 
Заради утврдување дека родителите на детето 

имале намера да стап;, т во брак и дека за тоа би-
ле спречени поради смрт на едниот од нив односно 
дека, по зачнувањето на детето, настапила брачна 
пречка поради која бракот не можел да биде склу-
чен, судот ќе го сослуша предлагачот и други лица 
кои можат да дадат потребни известувања, и ќе 
прибави докази за смртта односно пречката поради 
која бракот не можел да биде склучен. 

Член 124 
Против решението донесено во постапка за про-

гласување на дете за родено во брак, жалба можат 
да изјават предлагачите од член 122, став 1 на 
овој закон. 

Член 125 
Правосилното решение за прогласување на дете 

за родено во брак се доставува до надлежниот ор-
ган за запишување во матичната книга на родените. 

Член 126 
Трошоците на постапката паѓаат на товар на 

предлагачот. 

III. ПОСТАПКИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИ 

ОДНОСИ 

Глава IX 

РАСПРАВАЊЕ НА ОСТАВИНА 
Член 127 

Во постапката за расправање на оставина су-
дот ги утврдува наследниците на умрениот, имо-
тот кој ја сочинува неговата оставина и правата 
од оставината што им припаѓаат на наследниците, 
легатарите и на други лица. 

Судот во постапката за расправање на остави-
на внимава дали наследниците или легатарите со 
наследениот недвижен имот го надминуваат закон-
скиот максимум. 

Член 128 
Постапката за расправање на оставина се по-

ведува по службена должност, штом судот ќе доз-
нае за смртта на лицето или дека лицето е прогла-
сено за умрено. 

Член 129 
Изведувањето на докази и земање на изјава за 

откажување од наследство го врши судија со за-
писничар. 

Другите изјави и предлози од учесниците мо-
жат да ги земаат на записник и стручни соработ-
ници, со записничар. 

Записникот го потпишуваат учесниците што 
присуствувале на дејствијата во постапката, суди-
јата односно стручниот соработник и записничарот. 

Член 130 
Во случаите кога со решение се определени 

мерки за обезбедување на оставината, а поради 
одлагање постои опасност извршувањето на тие 
мерки да се осуети, судот може да одлучи жалбата 
да не го задржува извршувањето на решението. 

Член 131 
Секој учесник во постапката за расправање на 

оставина ги поднесува трошоците што ги имал во 
текот или по повод на постапката. 

Ако имало заеднички трошоци, судот ќе одреди 
во кој сразмер учесниците ќе ги поднесуваат тро-
шоците. 
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По предлог од учесникот, судот може да одлу-
чи другиот учесник да му ги надомести трошоците, 
ако тие трошоци се предизвикани со очигледно не-
совесно постапување. 

Член 132 
Учесници во постапката за расправање на ос-

тавила се: наследниците и легатарите и другите 
лица кои остваруваат некое право на оставината. 

Надлежност 

Член 133 
За расправање на оставина на државјанин на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во поглед на неговиот имот кој се наоѓа во Со-
цијалистичка Република Македонија исклучиво е 
надлежен судот во Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Ако имотот на државјанин на Социјалистичка 
Република Македонија се наоѓа во друга социјалис-
тичка република односно социјалистичка автоном-
на покраина, судот во Социјалистичка Република 
Македонија ќе биде надлежен ако според законите 
на републиката односно покраината во која се нао-
ѓа имотот не е надлежен судот во таа република 
односно покраина. 

Судот во Социјалистичка Република Македо-
нија исклучиво е надлежен за расправање на оста-
вина на државјанин на Социјалистичка Република 
Македонија во поглед на неговиот движен имот што 
се наоѓа во странство, а во поглед на неговиот нед-
вижен имот кој се наоѓа во странство ќе биде над-
лежен само ако според законите на државата во 
која се наоѓа имотот не е надлежен странски орган. 

Член 134 
За расправање на оставина месно надлежен е 

судот на чие подрачје оставителот во времето на 
смртта имал постојано живеалиште односно престо-
јувалиште (оставински суд). 

Ако оставителот во времето на смртта немал 
живеалиште или престојувалиште во Социјалис-
тичка Република Македонија, за расправање на 
оставината месно надлежен е судот на чие под-
рачје се наоѓа претежниот дел на неговата оста-
вина. 

Ако ниту еден дел од оставината не се наоѓа 
во Социјалистичка Република Македонија, месно 
надлежниот суд ќе го определи Врховниот суд на 
Македонија. 

Член 135 
Судот на чие подрачје умрел оставителот, од-

носно судот на чие подрачје се наоѓа оставината 
на оставителот, може да нареди привремени мерки 
за обезбедување на оставината. 

Смртовница 

Член 136 
Кога некое лице ќе умре или е прогласено за 

умрено, матичарот надлежен да изврши упис на 
смртта во матичните книги на умрените е должен, 
во рок од триесет дена од денот на смртта, да му 
достави смртовница на оставинскиот суд. 

Ако матичарот не може да ги прибави сите по-
датоци за составување на смртовницата, ќе му до-
стави на судот смртовница само со податоците со 
кои располага и ќе ги изнесе причините поради кои 
не може да ја достави смртовницата, наведувајќи и 
податоци кои би можеле да му послужат на судот 
за пронаоѓање на наследниците и имотот на умре-
ниот. 

Ако некое лице умрело надвор од подрачјето на 
општината во која имало живеалиште односно 
престојувалиште, матичарот ќе му достави на оста-
винскиот суд само извод од матична книга на умре-
ните, како и податоци со кои располага, а кои мо-
жат да послужат за составување на смртовница. 

Член 137 
Ако на оставинскиот суд му е доставена непот-

полна смртовница или само извод од матичната 
книга на умрените, судот може да состави смртов-
ница или составувањето на смртовницата да му го 
довери на надлежниот матичар. 

Судот може, кога е тоа целесообразно, сам да 
состави смртовница и надвор од случајот од став 
1 на овој член, ако со изводот на матичната книга 
на умрените или со други јавни исправи е дока-
жана смртта на некое лице или неговото прогласу-
вање за умрено. 

Член 138 
Смртовница се составува секогаш кога некое 

лице ќе умре или ќе биде прогласено за умрено, без 
оглед дали има или нема имот. 

Смртовницата се составува врз основа на пода-
тоците добиени од роднините на умрениот, од ли-
цата со кои умрениот живеел, како и од дрз^ги ли-
ца кои можат да дадат податоци кои се внесуваат 
во смртовницата. 

Член 139 
Смртовницата ги содржи следниве податоци: 
1) презиме, татково име и име на умрениот, а 

за умрените женски лица и моминското презиме, 
занимање на умрениот, датум на неговото раѓање и 
државјанство; 

2) ден, месец и година, а по можност и часот 
на смртта и местото на смртта; 

3) место во кое умрениот имал живеалиште од-
носно престојувалиште; 

4) презиме и име, датум на раѓање, занимање, 
живеалиште односно престојувалиште на брачниот 
другар на умрениот и на неговите деца; 

5) презиме и име, датум на раѓање и живеа-
лиште односно престојувалиште на други роднини 
и лица кои би можеле да бидат повикани на нас-
ледство врз основа на закон, како и на лицата кои 
се повикани на наследство врз основа на теста-
мент; и 

6) приближна вредност на недвижниот и движ-
ниот имот на умрениот. 

Во смртовницата, по можност, се внесуваат по-
датоци и за местото каде што се наоѓа имотот што 
го оставил умрениот, дали има имот за чие држе-
ње, чување и пријавување постојат посебни про-
писи, дали има готови пари, хартии од вредност, 
скапоцености, штедни книшки или други важни 
исправи, дали умрениот оставил долгови и колку, 
дали оставил писмен тестамент или договор за до-
животна издршка или спогодба за отстапување и 
распределба на имотот за време на животот и каде 
тие се наоѓаат, а ако умрениот направил устен тес-
тамент, тогаш и презимето и името, занимањето и 
престојувалиштето на сведоците пред кои е напра-
вен тој тестамент. 

Во смртовницата посебно се назначува дали се 
очекува раѓање на дете на умрениот, како и тоа 
дали неговите деца или брачниот другар имаат ста-
рател. 

Ако пред оставителот умрел неговиот брачен 
другар, неговото дете, или друго лице кое би било 
повикано на наследство, во смртовницата ќе се наз-
начи местото и датумот на нивната смрт. 

Попис и процена на оставината 

Член 140 
Попис и процена на имотот се врши по одлука 

на оставинскиот суд, кога не се знае за наследни-
ците или за нивното престојувалиште, кога наслед-
ниците се лица кои поради малолетство, душевна 
болест или други околности не се способни никако, 
или не се способни наполно сами да се грижат за 
своите работи, кога оставината треба да се предаде 
на општествено-политичка заедница, на организа-
ција на здружен труд или на друга самоуправна 
организација или заедница, на општествено-поли-
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тинка или општествена организација или здруже-
ние на граѓани, како и во други оправдани случаи. 

Попис и процена се врши и кога тоа го бараат 
наследниците, легатарите или доверителите на ум-
рениот. 

Попис и процена ќе се изврши и без одлука на 
судот при составување на смртовницата, по барање 
на некои од наследниците или легатарите. 

Член 141 
Пописот го опафаќа: сиот имот на умрениот што 

го имал во посед во моментот на неговата смрт, 
имотот што му припаѓал на умрениот, а се наоѓа 
ка ј друго лице, при што се назначува кој имот, 
ка ј кого се наоѓа и по кој основ, како и имотот што 
во моментот на смртта го поседувал умрениот и 
за кој се тврди дека е негова сопственост. 

Во пописот се забележуваат побарувањата и 
долговите на умрениот, а посебно неплатените да-
ноци и други давачки. 

Член 142 
Движните предмети се попишуваат според ви-

дот, родот, бројот, мерата и тежината или поеди-
нечно. 

Недвижностите се попишуваат поединечно сс 
назначување на местото каде се наоѓаат, културата 
на земјиштето, податоците од јавните книги во кои 
се запишуваат правата врз недвижностите и други 
катастарски податоци. 

Член 143 
Со пописот на имотот истовремено се врши и 

процена, при што одделно се назначува вредноста 
на одделни недвижни и движни предмети кои вле-
гуваат во оставината. 

Член 144 
Пописот и процената ги врши надлежниот оп-

штински орган на управата, а може да ги изврши 
и работник на судот определен од судијата. 

Пописот и процената се вршат во присуство на 
двајца полнолетни граѓани, а кога е тоа потребно 
и со учество на вешти лица. 

На пописот и процената може да присуствува 
секое заинтересирано лице. 

Член 145 
Ако пописот и процената ги врши општинскиот 

орган на управата, податоците од извршениот по-
пис и процената тој ги доставува до оставинскиот 
суд. 

Член 146 
Кога во оставината се пронајдат предмети за 

чие држење, чување или пријавување постојат по-
себни прописи по извршениот попис со нив ќе се 
постапи според тие прописи. 

Привремени мерки за обезбедување на оставината 

Член 147 
Ако се утврди дека ниту еден од присутните 

наследници не е способен да управува со имотот, а 
нема законски застапник, или ако наследниците се 
непознати или се отсутни, како и кога други окол-
ности наложуваат посебна претпазливост, надлеж-
ниот општински орган на управата во итни случаи 
имотот или дел од него ќе го предаде на чување 
на доверливо лице, за што веднаш ќе го извести 
судот на чие подрачје се наоѓа тој имот. Судот мо-
же оваа мерка на општинскиот орган на управата 
да измени или да ја укине. 

Готовите пари, хартиите од вредност, скапоце-
ностите, штедните книшки и важните исправи, вед-
наш се предаваат на чување на судот на чие под-
рачје се наоѓа тој имот. 

За Преземените привремени мерки за обезбеду-
вање на оставината, судот го известува оставин-
скиот суд. 

Член 148 
Ако се оцени дека според овој закон е пот-

ребно поставување на привремен старател на оста-
вината, старателот ќе го постави оставинскиот суд. 

Пред поставувањето на привремениот стара-
тел, судот ќе побара мислење за личноста на стара-
телот од лицата кои се повикани на наследство. 

Постапка со тестамент 

Член 149 
Тестаментот што го оставил умрениот му се 

доставува на судот за прогласување. 

Член 150 
Судот, на кого му е предаден или ка ј кого се 

чува тестаментот, кога ќе утврди дека неговиот со-
ставувач е умрен или прогласен за умрен, должен 
е да го отвори тестаментот без да го повреди печа-
тот, да го прочита и за тоа да состави записник. 
Со тоа тестаментот е прогласен. 

Судот ќе постапи според став 1 на овој член без 
оглед на тоа дали тестаментот е полноважен спо-
ред законот и без оглед дали има повеќе тестамен-
ти од истото умрено лице. 

Отворањето и читањето на тестаментот се врши 
во присуство на двајца полнолетни граѓани, кои мо-
жат да бидат и од редот на наследниците. 

При прогласувањето на тестаментот можат да 
присуствуваат наследниците, легатарите и другите 
заинтересирани лица и да бараат препис од теста-
ментот односно од записникот за прогласување на 
тестаментот. 

Судот, ка ј кого тестаментот се наоѓа или на кого 
ќе му биде поднесен, ќе го прогласи тестаментот и 
покрај тоа што за расправање на оставината е над-
лежен друг суд или странски орган. 

Член 151 
За прогласување на тестамент се составува за-

писник, кој содржи: 
1) колку тестаменти се најдени, каде се најдени 

и кои датуми носат; 
2) кој го предал тестаментот на судот или на 

составувачот на смртовницата; 
3) сведоци што присуствувале на прогласување-

то на тестаментот; 
4) дали тестаментот е предаден затворен или 

отворен и со каков печат бил запечатен, и 
5) содржина на тестаментот. 
Ако при отворањето на тестаментот се забеле-

ж и дека печатот е повреден или дека во тестамен-
тот нешто е бришано, прецртувано или исправано 
или ако се најде нешто друго сомнително, сето тоа 
се наведува во записникот. 

Записникот го потпишуваат судијата, записни-
чарот и сведоците. 

На прогласениот тестамент судот ќе стави пот-
врда дека е прогласен, ќе го назначи датумот на 
прогласувањето, и ќе го означи бројот и датумот 
на другите тестаменти што се пронајдени и прогла-
сени. 

Член 152 
АКО умрениот направил устен тестамент, а за 

тоа постои исправа која сведоците ја потпишале 
своерачно, содржината на оваа исправа судот ќе ја 
прогласи на начин пропишан за прогласување на 
писмен тестамент. 

АКО нема таква исправа, сведоците пред кои е 
изјавен усниот тестамент ќе се сослушаат секој по-
себно за содржината на тестаментот, а особено за 
околностите од кои зависи неговата полноважност, 
па записникот за сослушување на сведоците ќе се 
прогласи според одредбите што важат за прогласу-
вање на писмен тестамент. 

АКО учесникот бара сведоците на усниот теста-
мент да се сослушаат под клетва или ако судот 
оцени дека таквото сослушување о потребно, ќе 
определи рочиште за сослушување на овие све-
доци. 
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На рочиштето се повикуваат и предлагачите, 
а другите заинтересирани лица само ако со тоа не 
се одолжува постапката. 

Член 153 
Кога прогласувањето на писмениот или усниот 

тестамент го врши суд кој не е оставински суд, тој 
суд записникот за прогласување ча тестаментот, 
заедно со изворниот писмен тестамент односно со 
исправата за устен тестамент, ќе му ги достави на 
оставинскиот суд, а за себе ќе задржи препис од 
нив. 

Изворниот писмен тестамент и исправата за ус-
ниот тестамент, записникот за сослушување на све-
доците на усниот тестамент, се чуваат во судот по-
себно од другите списи, а нивниот заверен препис 
се прилага кон списите. 

Член 154 
Ако писмениот тестамент исчезнал или е униш-

тен независно од волјата на оставителот, а меѓу 
заинтересираните лица нема спор за постоењето на 
тој тестамент, за формата во која тој е составен и 
неговата содржина, како и за начинот како исчез-
нал или бил уништен, судот таквиот тестамент, 
откако ќе ги сослуша заинтересираните лица и по 
нивните предлози ќе ги изведе потребните докази, 
ќе состави записник, кој ќе го прогласи според 
одредбите што важат за прогласување на писмен 
тестамент. 

Кога оставината, ако нема тестамент, би стана-
ла општествена сопственост, спогодбата на заинте-
ресираните лица за поранешното постоење на тес-
таментот, за неговата форма и содржина важи са-
мо во согласност со надлежниот јавен правобра-
нител. 

Ако меѓу заинтересираните има лица кои не се 
способни да се грижат за своите работи, спогодба-
та од став 2 на овој член важи само со соглас-
ност на надлежниот орган за старателство. 

Прогласувањето на исчезнат или уништен тес-
тамент го врши оставинскиот суд. 

Постапка на оставинскиот суд по приемот 
на смртовница 

Член 155 
По приемот на смртовницата, судот најнапред 

ја испитува својата надлежност за расправање на 
оставината. 

Ако судот најде дека е ненадлежен за распра-
вање на оставината, смртовницата и другите спи-
си ќе ги достави до надлежниот суд. 

Ако судот најде дека за расправање на остави-
ната е надлежен странски орган, со решение ќе се 
огласи за ненадлежен. 

Член 156 
Оставинскиот суд може да нареди мерки за 

обезбедување на оставината во текот на целата по-
стапка за расправање на оставината. 

Член 157 
Ако оставителот поставил извршител на теста-

ментот, судот е должен за тоа да го извести, од-
редувајќи му рок во кој тој е должен да се из-
јасни дали ја прифаќа таа должност. 

Член 158 
АКО се очекува раѓање на дете кое би било по-

викано на наследѕтво, оставинскиот суд ќе го из-
вести за тоа надлежниот орган за старателство да 
оцени дали неговите интереси треба да ги заста-
пува родителот или ќе назначи старател. 

АКО надлежниот орган за старателство во рок 
од триесет дена по приемот на известувањето не од-
реди поинаку, за правата на нероденото дете ќе се 
грижи еден од неговите родители. 

Член 159 
Ако ОД податоците од смртовницата се гледа 

дека умрениот не оставил имот, оставинскиот суд 
ќе одлучи да не се води постапка за расправање 
на оставината. 

Судот ќе одлучи да не се води постапка за рас-
правање на оставината и кога умрениот оставил 
само движен имот, а ниедно од лицата повикани на 
наследство не бара да се спроведе расправа. 

Кога меѓу наследниците има лица кои не се 
способни сами да се грижат за своите права, а не-
маат родители, судот е должен, кога ќе одлучи да 
не се расправа за оставината, да го извести за тоа 
органот за старателство. 

Член 160 
Кога според законот може да се бара издвоју-

вање на оставината од имотот на наследниците, су-
дот, по предлог од овластените лица, ќе нареди так-
во издвојување. Притоа, судот сообразно ќе ги при-
мени одредбите на членовите 147, 156 и 158 од овој 
закон. 

Рочиште за расправање на оставина 

Член 161 
За расправање на оставина судот закажува ро-

чиште. 
Заинтересираните лица се повикуваат на ро-

чиште со покана. 
Во поканата судот ги известува овие лица за 

поведувањето на постапката и за постоењето на 
тестамент, ако таков има. Истовремено, со пока-
ната судот ќе ги повика лицата да му достават 
писмен тестамент, односно исправа за устен теста-
мент, ако се наоѓа ка ј нив или да ги посочат све-
доците на усниот тестамент. 

Во поканата судот ќе ги предупреди заинтере-
сираните лица дека можат до завршувањето на по-
стапката да дадат изјава за прифаќање или отка-
жување од наследство, и дека, ако не дојдат на 
рочиште или не дадат изјава, за нивното право ќе 
одлучи врз основа на податоците со кои располага. 

Во случај умрениот да оставил тестамент, судот 
ќе ги повика на рочиште и оние лица кои според 
законот би можеле да полагаат право на наслед-
ство. 

Ако умрениот поставил извршител на тестамен-
тот, судот ќе го повика на рочиштето и него. 

Член 162 
Ако на судот не му е познато дали умрениот 

има наследници, со оглас ќе ги повика лицата кои 
полагаат право на наследство да се јават во рок 
од една година од денот на објавувањето на огла-
сот. 

Огласот се објавува во - „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" и се става 
на огласната табла на судот односно одделението на 
судот, а по потреба може да се објави и на друг 
погоден начин. 

На ист начин судот ќе постапи и кога на на-
следникот му е поставен привремен старател по-
ради тоа што не е познато неговото живеалиште 
односно престојувалиште, а тој нема свој полно-
мошник, како и тогаш кога наследникот или него-
виот законски застапник се наоѓаат во странство, а 
нема свој полномошник, така што доставувањето 
не можело да биде извршено. 

По истекот на рокот од една година од објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ", ако заинте-
ресираните лица не се јават и не ја дадат потреб-
ната изјава, судот ќе ја расправи оставината врз 
основа на изјавата на старателот и податоците со 
кои располага. 

Член 163 
Наследничка изјава се дава пред оставинскиот 

суд, а може да се даде и пред секој друг општин-
ски суд. 
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Ако судот се посомнева во тоа дека лицето кое 
врз основа на закон полага право на наследство е 
единствен или најблизок роднина на умрениот, мо-
же да ги сослуша и лицата за кои смета дека би 
можеле да имаат исто или посилно право на на-
следство, а нив може да ги повика и со оглас (член 
162). 

Член 164 
Наследникот со наследничката изјава може да 

го прифати наследството или да се откаже од на-
следството, 

Наследничката изјава ја потпишува наследни-
кот лично или неговиот законски застапник. Пот-
писот на наследничката изјава која не е дадена 
пред суд, како и потписот на полномошното за да 
се даде наследничка изјава, мора да биде заверен. 

Наследникот во изјавата наведува дали го при-
фаќа или се откажува од делот што му припаѓа врз 
основа на закон или тестамент, или изјавата се 
однесува на нужниот дел. 

При давањето на^ изјава со која се откажува 
од наследство, судот ќе го поучи наследникот дека 
може да се откаже од наследство само во свое име 
или во името на своите потомци. 

За изјавата со која од наследство се откажува 
законскиот застапник, мора да има согласност од 
надлежниот орган за старателство. 

При давањето на наследничка изјава за при-
фаќање на наследство, кога се наследува недвижен 
имот, наследникот е должен да му дадБ на судот 
изјава за тоа дали има во сопственост недвижно-
сти и во колкав обем. Содржината на изјавата на 
наследникот, судот ќе ја внесе во образложението 
на решението за наследување (член 171). 

Член 165 
На рочиштето за расправање на оставината су-

дот расправа за сите прашања кои се однесуваат 
на оставината, а особено за правото на наследство, 
за големината на наследениот дел на секој наслед-
ник и за правото на легат. 

За овие прашања судот одлучува откако, по 
правило, ќе се земат изјави од заинтересираните 
лица. 

За правото на лицата кои не дошле на рочиш-
те, а се уредно повикани, судот ќе расправа врз 
основа на податоците со кои располага, земајќи ги 
предвид нивните писмени изјави што ќе стигнат 
до донесувањето на одлуката. 

Наследничката изјава за прифаќање на наслед-
ство или за откажување од наследство, не мора да 
биде дадена во присуство на другите заинтереси-
рани лица и не е потребно во сите случаи на тие 
лица да им се даде можност да се изјаснат за из-
јавата на другите заинтересирани лица. 

Член 166 
Ако учесниците приговорат на пописот или про-

цената, судот може, ако наоѓа за потребно, да на-
реди повторно да се изврши попис или процена. 

Ако пописот или процената на имотот не се из-
вршени, судот може, врз основа на податоците од 
заинтересираните лица, сам да утврди кој имот 
претставува оставина. 

Член 167 
Судот ќе го прекине расправањето на остави-

ната и учесниците ќе ги упати да поведат процес 
односно управна постапка ако меѓу учесниците на-
стане спор за фактите од кои зависи некое нивно 
право. 

Спорни можат да бидат особено фактите: 
1) од кои зависи правото на наследство, полно-

важноста или содржината на тестаментот или од-
носот на наследниците и оставителот врз основа на 
кои се наследува според законот; 

2) од кои зависи основаноста на барањата на 
преживеаниот брачен другар и на лицата кои со 
оставителот живееле во трајна заедница, да им се 

издвојат од оставината предметите за домаќинство 
што служат за задоволување на секојдневните по-
треби; 

3) од кои зависи големината на наследниот дел, 
а особено пресметувањето на наследниот дел; 

4) од кои зависи основаноста на исклучувањето 
на нужните наследници или основаноста на причи-
ните за недостојност; 

5) за тоа дали некое лице се от::а:::ало од на-
следство. 

Ако во наведените случаи нема спор за ф а к -
ти, а спорот меѓу учесниците е за примена на пра-
во, правните прашања ќе ги расправи оставинскиот 
суд. 

Член 168 
Ако меѓу учесниците настане спор за правото 

на легат или за друго право од оставината, судот 
ќе ги упати да поведат процес односно постапка 
пред надлежниот орган на управата, но нема да го 
прекине расправањето на оставината. 

Член 169 
Ако меѓу наследниците настане спор за факти 

или за примена на право, судот ќе го прекине рас-
правањето на оставината, а учесниците ќе ги упати 
да поведат процес односно да поведат постапка пред 
надлежниот орган на управата во следниве случаи: 

1) ако меѓу наследниците постои спор за тоа 
дали некој имот влегува во оставината, и 

2) ако меѓу наследниците е спорно барањето на 
лицата, кои со оставителот живееле во заедница, да 
им се издвои од оставината дел кој одговара на 
нивниот придонес во зголемувањето вредноста на 
имотот на оставителот. 

Член 170 
Судот ќе го упати да поведе процес односно да 

поведе постапка пред надлежниот орган на упра-
вата оној учесник чие право го смета за помалку 
веројатно. 

Судот при прекинувањето на постапката ќе од-
реди рок до кога треба да се поведе процесот од-
носно постапката пред надлежниот орган на упра-
вата. 

Ако учесникот постапи според решението на су-
дот, прекинот на постапката ќе трае додека проце-
сот односно постапката пред надлежниот орган на 
управата не бидат правосилно завршени. 

Ако учесникот во рокот одреден со решение на 
судот не постапи според решението на судот рас-
правањето на оставината ќе продолжи, без оглед на 
барањата поради кои учесникот бил упатен да по-
веде процес односно постапка пред надлежниот ор-
ган на управата. 

Ако пред да заврши расправањето на остави-
ната учесникот кој не го спазил рокот донесе до-
каз дека повел процес односно постапка пред над-
лежниот орган на управата, судот ќе постапи спо-
ред одредбите од став 3 на овој член. 

Во случаите од став 3 и 5 на овој член, ако 
судот ја расправил оставината како и во случај 
кога ја расправил оставината, а учесниците треба-
ло да ги упати да поведат процес односно постапка 
пред надлежниот орган на управата, правосилноста 
на решението на оставинскиот суд не пречи за од-
носното барање да се поведе процес. 

Донесување на решение 

Член 171 
Судот, откако ќе утврди на кои лица им при-

паѓа правото на наследство, со решение ќе ги про-
гласи за наследници. 

Решението ги содржи следниве податоци: 
1) име и презиме, татково име, а за мажени 

жени и моминското презиме, занимање, датум на ра-
ѓањето и државјанство на умрениот; 
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2) означување на недвижностите со податоци од 
јавните книги во кои се запишуваат правата на 
недвижностите, како и означување на движните 
предмети со повикување на пописот; 

3) име и презиме, занимање, живеалиште однос-
но престојувалиште на наследникот, неговиот однос 
спрема оставителот, дали наследува како законски 
или тестаментален наследник, а ако има повеќе 
наследници и делот со кој секој од нив учествува 
во наследувањето; 

4) дали правото на наследникот се одлага пора-
ди нестасаност на времето или е ограничено на 
определено време или е одложено додека се ис-
полни определен услов и кој или зависи од некој 
раскинувачки услов односно налог кој ќе се смета 
како раскинувачки услов или е ограничено со пра-
во на плодоуживање и во чија полза; 

5) име и презиме, занимање и престојувалиште 
на лицата на кои им припаднал легат, плодоужи-
вање или некое друго право од оставината со точно 
назначување на тоа право. 

Ако во постапката за расправање на остави-
ната сите наследници спогодбено предложат делба 
и начин на делбата, судот таквата спогодба ќе ја 
внесе во решението за наследување, ако не е во 
спротивност со постојните прописи. 

Член 172 
Решението за наследување ќе им се достави 

на сите наследници и легатари, како и на лицата 
кои во текот на постапката истакнале барање за 
наследство. 

Член 173 
Ако на наследниците со тестаментот им се 

наложени обврски во корист на лице кое не е во 
состојба само да се грижи за своите права или за 
постигање на општокорисни цели, наследниците се 
должни да поднесат доказ дека тие обврски ќе ги 
извршат односно ќе ги обезбедат. 

По поднесувањето на доказот од став 1 на овој 
член, судот ќе нареди да се изврши потребниот 
упис во јавните книги во кои се запишуваат пра-
вата на недвижности, како и на овластените лица 
да им се предадат движните предмети кои се нао-
ѓаат на чување ка ј судот. 

Член 174 
Кога правото на наследниците или на легата-

рите е одложено поради нестасаност на времето 
или е ограничено на определено време или е одло-
жено додека се исполни определен услов односно 
налог кој ќе се смета како раскинувачки услов, су-
дот, по предлог од заинтересираните лица, ќе одре-
ди привремени мерки за обезбедување на соодвет-
ниот дел од оставината според одредбите на Зако-
нот за извршната постапка, ако со тестаментот не е 
поинаку одредено. 

Член 175 
Ако наследниците не го оспорат легатот, судот 

може, по предлог од легатарот, да донесе посебно 
решение за легатот и пред да донесе решение за 
наследување. 

Во случаите од став 1 на овој член, сообразно 
ќе се применат одредбите за доставување на пра-
восилното решение за наследување (член 178). 

Член 176 
Судот, кога ќе утврди дека нема наследници 

или не е познато дали има наследници, а во про-
пишаниот рок не се јави никој кој полага право на 
наследство, ќе донесе решение оставината да се 
предаде на општината. 

АКО се во прашање недвижности, оставината ќе 
се предаде на општината на чие подрачје се наоѓа 
недвижноста, а движните предмети ќе се предадат 
на општината во која оставителот имал последно 
живеалиште односно престојувалиште. 

Член 177 
Правосилното решение за наследување или ле-

гат ги обврзува учесниците што учествувале во по-
стапката за расправање на оставината ако не им е 
признаено правото своето барање да го остваруваат 
во процес (член 170 став 6). 

Член 178 
Правосилното решение за наследување или ле -

гат му се доставува на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за наплатување на даноци. 

Правосилното решение за наследување или ле-
гат ќе му се достави и на општинскиот орган на 
управата надлежен за имотно-правни работи, ако 
се наследува земјоделско земјиште, стан, станбена 
зграда или деловна просторија за утврдување на 
сопственичкиот максимум. 

Наследно-правни барања по правосилноста 
на решението за наследување 

Член 179 
Ако по правосилноста на решението за насле-

дување, дополнително се пронајде имот на оста-
вителот кој не бил познат кога е донесено решение-
то за наследување, судот новопронајдениот имот на 
оставителот ќе го распредели со ново решение врз 
основа на порано донесеното решение. 

АКО наследник дал порано изјава дека се от-
кажал од наследството, судот ќе го повика да даде 
нова наследничка изјава за новопронајдениот имот 
и неа ќе ја земе предвид при донесувањето на ре-
шението од став 1 на овој член. 

АКО оставината порано не била расправена за-
тоа што оставителот не оставил имот или остави-
ната се состоела од движни предмети, а наследни-
ците не барале да се одржи расправа, судот ќе ја 
расправи оставината, ако новопронајдениот имот се 
состои од недвижности, а ако се состои само од 
движни предмети, само ако тоа го бараат заинте-
ресираните лица. 

Член 180 
Ако по правосилноста на решението за насле-

дување се пронајде нов тестамент, судот го прогла-
сува и го доставува на оставинскиот суд, а тој ќе 
ги извести заинтересираните лица за прогласување-
то и ќе ги предупреди дека своите права можат да 
ги остварат во процес. 

Член 181 
Ако по правосилноста на решението за насле-

дување се појави лице кое не учествувало во по-
стапката за расправање на оставината, а како на-
следник полага право врз оставината, оставинскиот 
суд ќе го упати таквото лице да ги остварува сво-
ите права во процес. 

Член 182 
Во постапката за расправање на оставина е 

дозволена ревизија кога меѓу учесниците настанал 
спор за примената на правото, а правните прашања 
ги решил судот (член 167 став 3). 

Постапка кога за расправање на оставина е 
надлежен странски орган 

Член 183 
Кога за расправање на оставина е надлежен 

странски орган, судот на чие подрачје оставителот 
умрел, по приемот на смртовницата, со оглас ќе ги 
повика сите лица во земјата кои полагаат право на 
оставината како наследници легатори или довери-
тели да се јават во рокот одреден во огласот, кој 
не може да биде пократок од триесет дена ниту 
подолг од шест месеци, сметано од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", за да ги пријават своите 
побарувања, 
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Ако во рокот од став 1 на овој член повика-
ните лица не ги пријават своите побарувања, движ-
нист имот од оставината судот ќе му го предаде на 
надлежниот орган на странската држава или на 
лице овластено од тој орган за примање на имотот. 

Огласот се објавува во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" и на оглас-
ната табла на судот односно на одделението на су-
дот, а по потреба може да се објави и на друг по-
годен начин. Примерок од огласот ќе се достави 
и до најблиското дипломатско-конзуларно прет-
ставништво на странската држава во нашата земја. 

Огласот не се објавува ако вредноста на оста-
вината, без да бидат одбиени долговите, не го над-
минува износот од 50.000 динари. 

Ако не се објави огласот, оставината ќе се пре-
даде по три месеци од денот на смртта на стран-
скиот државјанин. 

Член 184 
Ако некој од наследниците или легатарите ис-

такне побарување, судот ќе ја задржи оставината 
односно дел од неа потребен за намирување на 
таквото побарување, се додека органот на странска-
та држава не донесе правосилна одлука по тоа по-
барување. 

Во однос на пријавеното побарување, судот ќе 
ја изврши одлуката од став 1 на овој член на то-
вар на задржаната оставина или на дел од неа, 
а остатокот од оставината ќе го предаде на органот 
на странската држава. 

Ако некој од доверителите пријави свое поба-
рување, судот ќе ја задржи оставината или дел од 
неа потребен за намирување на побарувањето. 

Член 185 
АКО за расправање на оставина на странски 

државјанин за неговиот движен имот е надлежен 
странски орган, а наследниците што се наоѓаат во 
нашата земја предложат расправата да ја спроведе 
суд во Социјалистичка Република Македонија, су-
дот ќе ги повика наследниците и легатарите од 
странство, во рок од шест месеци од денот на до-
ставувањето на поканата, да истакнат приговор за 
ненадлежноста на судот во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Ако наследниците или легатарите од странство 
во одредениот рок не стават приговор за ненадлеж-
ност, расправата по оставината ќе ја спроведе су-
дот во Социјалистичка Република Македонија. 

Познатите наследници на кои не им се знае 
нивното престојувалиште ќе се повикаат со оглас. 
Огласот се истакнува на огласната табла на судот 
односно одделението на судот и ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија", а по потреба може да се об1ави и на 
друг погоден начин. Примерок од огласот ќе се до-
стави и до најблиското дипломатско-конзуларно 
претставништво на странската држава во нашата 
земја. 

Ако ниту еден од наследниците или легатарите 
од странство не истакне приговор за ^ н а д л е ж -
носта на судот во Социјалистичка Република Маке-
донија, по истекот на шест месеци од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", судот ќе ја расправи оставината. 

Глава X 
УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ И 

КОРИСТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

Член 186 
Во постапката за уредување на начинот на 

управување и користење на заеднички предмети су-
дот го одредува начинот на управување и користе-
ње на заедничкиот предмет односно предмети на 
кои постои сопственост, како и на предметите во 
општествена сопственост и во сопственост на ф и -
зички и граѓански правни лица (заеднички пред-
мети). 

Член 187 
За уредување на начинот на управување и ко-

ристење на заеднички предмети е надлежен судот 
на чие подрачје се наоѓа заедничкиот предмет. 

Ако заедничкиот предмет е недвижност која се 
наоѓа на подрачјето на повеќе судови, надлежен е 
секој од тие судови. 

Член 188 
Предлог за уредување на начинот на управува-

ње и користење на заеднички предмети може да 
поднесе секој од носителите на правата на заед-
ничкиот предмет. 

Член 189 
Ако по поднесувањето на предлогот судот на ј -

де дека е спорна сопственоста или големината на 
сопственичките делови од заедничкиот предмет, ќе 
ја прекине постапката, а предлагачот ќе го упати 
да поведе процес во одреден рок. 

Ако предлагачот не поведе процес во одреден 
рок, ќе се смета дека предлогот го повлекол. 

Член 190 
Судот за расправање по предлогот ќе закаже 

рочиште на кое ги повикува сите носители на пра-
вата на заедничките предмети. . 

Член 191 
Ако на рочиштето предлагачот не се јави, иако 

бил уредно повикан, ќе се смета дека предлогот го 
повлекол. 

Член 192 
Ако на рочиштето носителите на правата на за-

едничките предмети не се спогодат, судот ќе изве-
де докази и ќе спроведе потребни извидувања, па 
врз основа на резултатот од спроведената постапка, 
ќе донесе решение со кое ќе го одреди начинот на 
управување односно начинот на користење на за-
едничките предмети. 

Член 193 
Против решението со кое е уреден начинот на 

управување и користење на заедничките предмети 
жалба може да изјави секој од носителите на пра-
вата на заедничките предмети (член 190). 

Член 194 
Трошоците на постапката паѓаат на товар на 

носителите на правата на заедничките предмети, 
сразмерно со големината на нивните делови. 

Глава XI 
УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЕТАЖНИТЕ 

СОПСТВЕНИЦИ 

Член 195 
Во постапката за уредување на односите меѓу 

етажните сопственици судот одлучува за заемните 
односи што произлегуваат од етажната сопственост. 

Член 196 
За уредување на односите меѓу етажните соп-

ственици надлежен е судот на чие подрачје се на-
оѓа зградата која има делови во етажна сопственост. 

Член 197 
Предлог за донесување на одлука која го заме-

нува договорот за заемните односи односно со која 
се изменува и дополнува договорот за заемните од-
носи, може да поднесе етажниот сопственик кој го 
оспорува договорот односно кој бара измена и до-
полнување на договорот. 

Член 198 
Предлог за утврдување висината на износот што 

етажниот сопственик е должен да го уплатува за 
одржување, поправки и инвестиционо одржување 
на заедничките делови на зградата што и служат 
на зградата како целина, може да поднесе секој од 
етажните сопственици и самоуправната интересна 
заедница на станувањето. 
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Член 199 
Предлог за утврдување на откупната цена на 

посебен дел од зграда или за продажба на зградата 
може да поднесе секој од етажните сопственици. 

Член 200 
Предлог за поправки и преправки на делови од 

семејна станбена зграда во сопственост на граѓани 
може да поднесе секој од етажните сопственици. 

Член 201 
Судот, по приемот на предлогот, закажува ро-

чиште на кое се повикуваат и се сослушуваат сите 
етажни сопственици од соодветната зграда. 

По потреба, судот ќе изведе и други докази и 
ќе изврши и други извидувања. 

Член 202 
Во случаите на поправка односно преправка на 

зграда или утврдување на откупна цена, судот ќе 
определи вештачење ако е тоа потребно, за да се 
утврди целесообразноста и оправданоста на по-
правките и преправките, односно да се утврди про-
метната вредност на посебните делови што се отку-
пуваат. 

Ако не дојде до откуп на посебните делови, а 
зградата треба да се продаде, продажбата се спро-
ведува според одредбите на Законот за извршната 
постапка. 

Член 203 
По изведувањето на потребните докази, врз 

основа на резултатот од постапката, судот донесува 
решение со кое ги уредува односите на етажните 
сопственици. 

Член 204 
Судот во решението за поправки односно за 

преправки на зградата одредува кои поправки или 
преправки ќе се извршат, образложувајќи ја нив-
ната целесообразност и оправданост. 

Со решението од став 1 на овој член, судот 
ќе определи кои етажни сопственици и во кој обем 
ќе ги сносат трошоците, водејќи сметка за тоа на 
кои посебни делови и во која мера или во чија 
корист поправките или преправките треба да се 
извршат. 4 

Член 205 
Со решението за утврдување на откупната це-

на на посебните делови, судот ја утврдува цената на 
секој посебен дел одделно. 

Член 206 
Против решението на судот за уредување на за-

емните односи што произлегуваат од етажната соп-
ственост, жалба може да из јави секој етажен соп-
ственик. 

Член 207 
Трошоците на постапката ги поднесуваат сите 

учесници сразмерно на големината на нивната 
етажна сопственост. 

Судот може да одлучи трошоците на постап-
ката да паднат на товар на учесникот кој дал по-
вод за поведување на постапката. 

Глава XII 

ДЕЛБА НА ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТ ИЛИ ИМОТ 

Член 208 
Во постапката за делба на заеднички предмет 

или имот, судот одлучува за начинот и условите 
на делбата на заедничкиот предмет односно имот. 

Член 209 
За делба на заеднички предмет или имот над-

лежен е судот на чие подрачје се наоѓа тој пред-
мет односно имот. 

Ако заедничкиот имот се наоѓа на подрачје на 
повеќе судови, надлежен за делба е секој од тие 
судови. 

Член 210 
Предлог за делба на заеднички предмет или 

имот може да поднесе секој од носителите на пра-
вата на заедничкиот предмет или имот. 

Член 211 
Предлогот за делба содржи податоци за предме-

тот на делбата, местото каде се наоѓа, сопственици-
те и другите лица кои на него имаат стварни права. 

Кон предлогот за делба на недвижност се при-
лага доказ за сопственоста и за други стварни пра-
ва на недвижноста. 

Член 212 
Судот, постапувајќи по предлогот за делба, ако 

утврди дека е спорно правото на заедничкиот пред-
мет односно имот, големината на делот или е спо-
рен предметот на делбата, ќе ја прекине постапка-
та, а предлагачот ќе го упати на процес во одреден 
рок. 

Ако предлагачот во одредениот рок не поведе 
процес, ќе се смета дека го повлекол предлогот. 

Член 213 
За расправање по предлогот за делба, судот ќе 

закаже рочиште на кое ќе ги повика носителите на 
правата на заедничкиот предмет или имот и лица-
та што имаат право на службеност или други ствар-
ни права на предметите кои се предмет на делбата. 

Лицата кои имаат право на службеност ИЛРТ 
други стварни права на предметите кои се предмет 
на делбата, можат да бараат судот да одлучи за 
нивните права. 

Член 214 
Секој учесник може да му предлага на судот 

на рочиштето да бидат повикани и други лица кои 
имаат интерес за делбата. 

Член 215 
Ако во текот на постапката учесниците се спо-

годат за начинот на делбата, таквата спогодба су-
дот ќе ја внесе во записник, водејќи сметка да не 
бидат повредени задолжителните прописи. 

Член 216 
При спроведувањето делбата на имот, судот ќе 

настојува да ги задоволи оправданите барања учес-
ниците одделно да добијат одреден предмет од имо-
тот. 

Член 217 
АКО е неможно заедничкиот предмет односно 

имот да се подели физички или ако со тоа значи-
телно би се намалила неговата вредност, судот мо-
же да одреди предметот да припадне само на еден 
од носителите на правото, при што ќе го одреди из-
носот на вредноста што треба да им се исплати на 
другите носители на правата на заедничкиот пред-
мет односно имот и времето на исплатата или пред-
метот односно имотот да се продаде. 

Продажбата се врши според одредбите на За -
конот за извршната постапка. 

Член 218 
При одлучувањето дали еден предмет ќе му 

припадне на еден од учесниците, судот особено ќе 
ги земе предвид посебните оправдани потреби на 
тој учесник и основаноста за тоа предметот да му 
припадне нему. 

Член 219 
Ако со делбата на некој учесник му припадне 

предмет од поголема вредност од онаа колку што 
изнесува неговиот дел од заедничкиот имот,, су-
дот ќе одреди тој да ја исплати разликата до вред-
носта на деловите на другите учесници во одреден 
рок. 
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Ако со делбата според став 1 на овој член на 
еден од учесниците му припадне недвижност, дру-
гите учесници, врз основа на решението на су-
дот, можат да побараат запишување на заложно 
право на таа недвижност за висината на одреде-
ната вредност со која тој е задолжен да им ја ис-
плати. 

Член 220 
Решението за делба содржи податоци за пред-

метот и начинот на делбата, физичкиот дел што го 
добива секој учесник и правата и обврските што ги 
има секој од учесниците во делбата. 

Член 221 
Ако со делбата е расправано и за службенос-

ти или за други стварни права на трети лица, го 
решението за делба ќе сс одлучи и за тие права 
сообразно со одредбите од Законот за извршната 
постапка кои се однесуваат на извршувањето на 
недвижности. 

Член 222 
Против решението за делба жалба може да из-

јави секој учесник, како и лицата носители на пра-
вото на службеност и на други стварни права на 
недвижноста што е предмет на делбата. 

Член 223 
Трошоците на постапката паѓаат на товар на 

секој учесник сразмерно на големината на неговиот 
дел. 

Глава XIII 

УРЕДУВАЊЕ НЛ МЕЃИ 

Член 224 
Во постапката за уредување на меѓи судот врши 

обновување или исправање на меѓите. 
Член 225 

За уредување на меѓи надлежен е судот на чие 
подрачје се наоѓаат недвижностите чија меѓа се 
уредува. 

Ако недвижностите чија меѓа се уредува се нао-
ѓаат на подрачјето на повеќе судови, надлежен е 
секој од тие судови. 

Член 226 
Постапка за уредување на меѓи се поведува по 

предлог, а кога е тоа одредено со закон, и по служ-
бена должност. 

Предлог за уредување на меѓи може да под-
несе секој од носителите на правото на гранична 
недвижност. 

Член 227 
Во предлогот за уредување на меѓи се наве-

дуваат катастарските означувања на граничните 
недвижности и се назначува во која мера и пора-
ди што меѓата е оштетена, па е потребно нејзиното 
обновување или исправање. 

Член 228 
Кога судот, по приемот на предлогот за уре-

дување на меѓи, ќе утврди дека е надлежен за ре-
шавање и дека нема причина за отфрлање на пред-
логот односно за отстапување на предметот на друг 
суд, предлогот ќе го отстапи на надлежниот миро-
вен совет заради обид за помирување. 

Кога во рок од два месеца од денот на отстапу-
вањето на предметот ќе прими извештај од миров-
ниот совет дека учесниците постигнале порамнува-
ње или дека предлагачот го повлекол предлогот, 
судот по приемот на предметот од мировниот совет, 
со решение ќе го отфрли предлогот. 

Ако мировниот совет го извести судот дека 
странките не се јавиле на поканата за помирување 
или дека обидот за помирување не успеал, или ако 
во наведениот рок мировниот совет воопшто не до-
ставил извештај за обидот за помирување, судот, 
по доставувањето на предметот од мировниот совет, 
ќе закаже рочиште. 

Член 229 
Судот, по потреба, закажува рочиште на само-

то место. 
На рочиштето се повикуваат сите учесници, а 

судот може да. одлучи да повика и вешти лица. 

Член 230 
Во поканата за рочиштето учесниците се пови-

куваат да ги донесат со себе сите исправи, скици и 
други докази, а по можност да доведат и сведоци. 

Во поканата учесниците се опоменуваат дека 
постапката ќе се спроведе и без присуство на уред-
но поканетиот учесник. 

Член 231 
Ако на рочиштето не дојде предлагачот, по-

стапката ќе продолжи, доколку тоа го предложи не-
кој од другите учесници. 

Ако никој од учесниците не предложи постап-
ката да се спроведе, а предлагачот изостанал иако 
е уредно повикан, ќе се смета дека предлогот го 
повлекол. 

Член 232 
Ако во текот на постапката се појави спор за 

правото на гранична површина, спорот ќе го реши 
судот што ја води постапката, ако вредноста на 
спорната површина не го надминува износот од 
20.000 динари. 

Спорот од став 1 на овој член судот ќе го реши 
според посилното право на спорната површина, а 
ако тоа не е можно, според последниот непречен 
посед, а ако и тоа не е можно, спорната гранична 
површина ќе ја подели по правична оцена. 

Во случаите од став 1 на овој член уредување-
то на меѓата е конечно. 

Член 233 
Ако вредноста на спорната гранична површина 

го надминува износот од 20.000 динари, судот ќе 
одлучи според посилното право на граничната по-
вршина, ако со тоа се согласат учесниците. 

Ако учесниците не се согласат, судот што ја во-
ди постапката може да го реши спорот за посил-
ното право на спорната гранична површина, но во 
тој случај учесникот, кој не е задоволен со реше-
нието на судот, може, по правосилноста на реше-
нието, да поведе процес за остварување на своето 
право. 

Процесот од став 2 на овој член учесникот е 
должен да го поведе најдоцна во рок од 3 месеци 
од правосилноста на решението. 

Член 234 
Уредувањето на меѓи се означува со меѓници 

(гранични знаци) на самото место. 

Член 235 
Трошоците на постапката за уредување на меѓи 

паѓаат на товар на учесниците сразмерно на мерите 
на нивните гранични линии. 

Ако во постапката се покаже дека обновува-
њето или исправувањето на меѓите не било пот-
ребно, бидејќи тие можат лесно да се распознаат 
или другите учесници биле готови и без учество на 
судот да извршат обележување на истите, трошо-
ците на постапката паѓаат на товар на предлагачот. 

Член 236 
Ако постапката за уредување на меѓи е предиз-

викана со смеќавање на посед од страна на еден 
учесник, судот ќе го задолжи тој учесник да ги 
сноси трошоците на постапката во целост или де-
лумно. 

Член 237 
Ако учесниците во постапката се спогодат за 

уредувањето на меѓите а не се спогодат за трошо-
ците, за нив одлучува судот. 
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Глава XIV 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРО-
ПРИРАНА НЕДВИЖНОСТ 

Член 238 
Во постапката за определување на надоместок 

за експроприрана недвижност, судот го одредува 
надоместокот за експроприраната недвижност. 

Член 239 
Постапката за одредување на надоместок за 

експроприрана недвижност судот ја поведува по 
службена должност, кога ќе му бидат доставени 
списите од надлежниот орган на управата. 

Органот на управата од став 1 на овој член, 
ако не се постигне спогодба за надоместок во рок 
од три месеци од денот на правосилноста на реше-
нието за експропријација, должен е правосилното 
решение за експропријација на недвижноста, со 
сите списи, без одлагање да го достави до судот 
заради одредување на надоместок. 

Органот на управата од став 1 на овој член 
може на судот да му го достави решението и дру-
гите списи и пред истекот на рокот од три месеци, 
ако од изјавите и однесувањето на странките зак-
лучи дека не може да дојде до спогодбено опреде-
лување на надоместокот. 

Ако органот на управата од став 1 на овој 
член не му го достави на судот решението и дру-
гите списи, поранешниот сопственик може непос-
редно да се обрне до судот со барање тој да го 
одреди надоместокот за експроприраната недвиж-
ност. 

Член 240 
За одредување на надоместок за експроприра-

на недвижност е надлежен судот на чие подрачје 
се наоѓа недвижноста. 

Член 241 
За надоместокот за експроприрана недвижност 

судот расправа и одлучува во совет кој се состои 
од еден судија, како претседател на советот, и двај -
ца судии поротници. 

Член 242 
Постапката за одредување на надоместок за 

експроприрана недвижност е итна. 

Член 243 
За одредување на надоместок за експроприрана 

недвижност судот најнапред ќе ја одреди вреднос-
та на недвижноста и за таа цел закажува ро-
чиште. 

На рочиштето судот ги повикува поранешниот 
сопственик и корисникот на експропријацијата и 
ќе им даде можност да се изјаснат за доказите што 
ги прибавил по службена должност, за вредноста 
на експроприраната недвижност, за видот и обемот, 
односно за висината на надоместокот во пари. 

Судот ќе изведе и други докази, а по потреба 
и вештачење. 

Член 244 
Учесниците можат да се спогодат за видот и 

обемот односно за висината на надоместокот во па-
ри за експроприраната недвижност. 

Спогодбата од став 1 на овој член судот ја вне-
сува во својата одлука, ако таа не е во спротив-
ност со задолжителните прописи за располагање со 
општествените средства и со другите задолжителни 
прописи. 

Ако учесниците не се спогодат, по сослушува-
њето и изведувањето на доказите, судот ќе донесе 
решение со кое ќе го определи видот и обемот од-
носно висината на надоместокот во пари. 

Член 245 
Ако корисникот на експропријацијата според 

законот е должен на поранешниот сопственик да 
му обезбеди друга соодветна зграда односно стан 

како надоместок за експроприраната зграда однос-
но стан, а во постапката за определување на на-
доместок за експроприраната недвижност не понуди 
зграда односно стан, судот ќе застане со постапката 
додека корисникот на експропријацијата не понуди 
зграда односно стан. 

Во случаите од став 1 на овој член судот, по 
предлог од поранешниот сопственик, ќе одреди при-
времена мерка забрана да се урива експроприра-
ната зграда односно станот до правосилното завр-
шување на постапката за одредување на надомес-
ток за експроприраната недвижност. 

Според одредбите од став 1 на овој член судот 
ќе постапи и кога поранешниот сопственик, кој е 
земјоделец, бара да му се даде друго земјоделско 
земјиште како надоместок за земјоделското земјиш-
те што му е експроприрано. 

Член 246 
Трошоците на постапката за одредување на на-

доместок за експроприрана недвижност судот ги 
одредува сразмерно на успехот на учесниците во 
постапката. 

Кога учесниците се спогодиле за надоместокот 
на експроприраната недвижност, трошоците паѓаат 
на товар на корисникот на експропријацијата. 

Член 247 
При поведување на постапка за одредување на 

надоместок за експроприрана недвижност, судот, по 
слободна оценка, ќе одреди износ потребен за по-
кривање на трошоците на постапката и ќе му на-
ложи на корисникот на експропријацијата, во од-
реден рок, износот да го депонира во судот. 

Ако корисникот на експропријацијата не поста-
пи по решението на судот и не го депонира одре-
дениот износ, судот ќе и наложи на Службата на 
општественото книговодство тој износ да го пренесе 
од жиро — сметката на корисникот на експропри-
јацијата на жиро — " сметката на судот. 

Натамошните трошоци ги сноси учесникот кој 
дава предлог да се преземе дејствие кое предиз-
викува нови трошоци. 

IV. ПОСТАПКИ ЗА ПРАВНА ВАЖНОСТ НА ИС-
ПРАВИТЕ, ЗА ЧУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО СУ-

ДОТ И ЗА СУДСКИ ДЕПОЗИТ 

Глава XV 

СОСТАВУВАЊЕ И ПОТВРДУВАЊЕ НА ИСПРАВИ 

Член 248 
Во постапката за составување и потврдување 

на исправи судот составува и потврдува исправи 
кога е тоа одредено со закон или кога е потребно 
исправата да има карактер на јавна исправа. 

Член 249 
За составување и потврдување на исправи над-

лежен е секој општински суд. 

Составување на судски тестамент 

Член 250 
Судски тестамент се составува во просториите 

на судот или надвор од него, во станот на завешта-
телот, во болница или на друго место, ако завешта-
телот не е во состојба да дојде во судот. 

Член 251 
Тестамент по кажување на завештателот сос-

тавува на записник судија. 

Член 252 
Судијата, пред да пристапи кон составувањето 

на судски тестамент, го утврдува идентитетот на 
завештателот. 
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Ако судијата не го познава завештателот лично 
и по име, идентитетот на завештателот се утврдува 
со изјави на двајца полнолетни сведоци кои ги 
познава судијата лично или чиј идентитет го утвр-
дил со исправи издадени од надлежен орган. 

Ако завештателот има исправа издадена од 
надлежен орган со фотографија и потпис, доволно 
е неговиот идентитет да го посведочи само еден 
сведок. 

Член 253 
При составувањето на судски тестамент при-

суствуваат најмалку двајца сведоци ако завешта-
телот е слеп, неписмен или не го познава јазикот 
кој е во службена употреба во судот или, пак, не е 
во состојба од кои и да било причини да го про-
чита тестаментот. 

Идентитетот на сведоците од став \ на^ овој 
член судијата, ако не ги познава лично, ќе го 
утврди со исправа издадена од надлежен орган. 

Член 254 
АКО завештателот не го знае јазикот што е во 

службена употреба во судот или е нем, судот ќе 
повика заколнат преведувач. 

Член 255 
Сведоците при составувањето на тестаментот и 

преведувачот мора да се деловно способни, да се 
писмени и да го знаат јазикот што е во службена 
употреба во судот и јазикот на завештателот, ако 
овој се служи со друг јазик, односно ако е тој нем 
да ги знаат знаците преку кои се разбира со тол-
кувачот. 

Сведоци при составување на тестамент не мо-
жат да бидат брачниот другар и потомците на за-
вештателот и неговите посвоеници и нивните по-
томци, неговите предоци и посвоители, неговите 
роднини во странична линија заклучно со четвр-
тиот степен и брачните другари на овие лица. 

Член 256 
Во записникот за судски тестамент судијата го 

наведува начинот на кој е утврден идентитетот на 
завештателот и на сведоците со чија изјава е утвр-
ден идентитетот, односно на сведоците кои присуст-
вуваат при составувањето на тестаментот, како и 
тоа дека завештателот е способен за расудување и 
неговата возраст. 

Член 257 
Судијата е должен да утврди дека завештате-

лот својата одлука да располага со последната 
волја ја донел слободно, без закана, присилба или 
во заблуда и при чиста свест и здрав разум. 

Откако судијата ќе го сослуша завештателот, 
во записникот ќе ги внесе по можност неговите збо-
рови што тој ги искажал, внимавајќи волјата на 
завештателот да биде јасно изразена. 

Кога е тоа потребно, судијата ќе му ги објасни 
на завештателот прописите што го ограничуваат 
завештателот во располагањето со тестаментот. 

Член 258 
Откако тестаментот ќе биде составен, судијата 

му го дава на завештателот да го прочита. 
АКО тестаментот е составен во присуство на све-

доци, поради тоа што завештателот не знае да 
чита, или тешко чита, судијата ќе му го прочита 
тестаментот, а потоа завештателот изјавува дека 
тестаментот е негов. 

Ако завештателот не го знае јазикот што е во 
службена употреба во судот или е нем или глув. 
судијата преку заколнат преведувач ќе му го про-
чита тестаментот, а завештателот преку преведу-
вачот изјавува дека. тестаментот е негов. 

Во записникот за судски тестамент судијата 
назначува на кој начин е прочитан тестаментот. 

Чл 'јп 259 
Записникот за судски тестамент, по прочитува-

њсто го потпишуваат завештптелот, сведоците на 
тестаментот, преведувачот, судијата it "записничарот. 

Ако завештателот или сведоците на тестамен-
тот не знаат да се потпишат, тие ставаат отпечаток 
од показалецот на десната рака, а записничарот 
покрај отпечатокот ќе го запише нивното име и 
презиме. 

АКО е неможно да се стави отпечаток на дес-
ниот показалец, се става отпечаток -на некој друг 
прст, или отпечаток на прст од левата рака. 

Во таквите случаи во 'записникот ќе се назна-
чи од кој прст и од која рака е земен отпечатокот. 
Во записникот ќе се назначи ако не е можно да се 
земе отпечаток од прст и од која причина. 

Член 260 
Ако записникот за тестаментот се состои од 

повеќе листови, сите тие се сврзуваат со емстве-
ник, а обата краја од емственикот се запечатуваат 
со судски печат. 

Завештателот се потпишува односно става от-
печаток на секој од листовите, а на крајот се наз-
начува од колку листови се COCTOPI тестаментот. 

Член 261 
Судскиот тестамент завештатедот може да го 

остави на чување во судот. Завештателот може да 
побара да си го земе судскиот тестамент, при што 
судијата ќе состави посебен записник за предава-
ње на судскиот тестамент, а завештателот приемот 
на тестаментот го потврдува со потпис на записник. 

Член 262 
Ако тестаментот е составен во суд на чие под-

рачје завештателот нема живеалиште, судот е дол-
жен за тоа веднаш да го извести судот на чие под-
рачје завештателот има живеалиште. 

Член 263 
При отповикување на тестамент пред суд сооб-

разно се применуваат одредбите кои се однесуваат 
на составување на судски тестамент (член 250—262). 

Кога завештателот ќе го отповика тестаментот 
пред суд, отповикувањето ќе се забележи на теста-
ментот што се чува во судот. 

Составување на други исправи 

Член 264 
Кога за важноста на правно дело е потребно 

постоење на јавна исправа, судот е должен да 
учествува во составувањето на исправата само то-
гаш кога е тоа со закон одредено. 

Член 265 
Составување на исправа за склучување на 

правно дело врши судија. 

Член 266 
При составувањето на исправа за склучување 

на правно дело, судијата испитува дали учесници-
те се деловно способни и овластени да го склучат 
правното дело. 

Судијата ќе постапи според став 1 на овој член 
и кога составувањето на исправата се врши преку 
полномошник, при што е должен да испита дали и 
полномошникот е деловно 'способен и овластен да 
го склучи правното дело. 

Член 267 
Откако ќе ја утврди деловната способност и 

овластувањето на учесниците, односно на полно-
мошникот, судијата испитува дали постои вистин-
ска и сериозна волја да се склучи соодветното 
правно дело. 

Судијата е должен да ја објасни смислата на 
правното дело што се склучува, да им укаже на 
учесниците на последиците што произлегуваат од 
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тоа правно дело и да испита дали правното дело е 
дозволено односно дека склучувањето на правното 
дело не значи и недозволено располагање во смисла 
на член 3, став 3 од Законот за процесната пос-
тапка. 

Ако судијата со испитувањето утврди дека со-
гласно со став 2 на овој член не може да состави 
исправа, барањето ќе го одбие со решение. 

Член 268 
При составувањето на исправа за склучување 

на правно дело сообразно се применуваат одредби-
те за составување на судски тестамент. 

Потврдување на исправи 

Член 269 
Потврдување на исправи се врши кога на при-

ватна исправа треба да и се даде значење на јавна 
исправа. 

Исправата потврдена во судот има иста важ-
ност како и исправата составена во судот. 

Член 270 
Потврдувањето на исправа се врши на тој на-

чин што странките кои склучиле некое правно де-
ло вон судот, донесуваат составена исправа за склу-
чување на тоа дело. 

Исправата по форма и содржина треба да од-
говара на правилата за јавните исправи. 

Член 271 
При потврдувањето на исправи се постапува 

според одредбите од член 265—268 од овој закон. 

Член 272 
Потврдувањето на исправа се врши со ставање 

на клаузула за потврдување, која ја заверува су-
дија со свој потпис и печат на судот. 

Член 273 
По извршената потврда, оригиналните приме-

роци на потврдената исправа се предаваат на учес-
ниците. 

Член 274 
За потврдувањето на исправа се составува за-

писник што го потпишуваат, покрај судијата и за-
писничарот, и учесниците. Кон записникот се при-
лага примерок од потврдената исправа. 

Глава XVI 

ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПРАВИ 

Член 275 
Во постапката за поништување на исправи се 

прогласува дека исправата врз основа на која не-
посредно се засновува некое имотно право и од 
чиј имот, посед или држење зависи остварувањето 
на тоа имотно право, ја изгубила својата правна 
важност ако е изгубена, украдена, изгорена или на 
кој и да било друг начин е исчезната или униш-
тена. 

Член 276 
Судски не се поништуваат банкноти, лозови на 

лотарии и на други слични игри, хартии од вред-
ност што играат на добивка и талони од хартии од 
вредност, таксени и поштенски марки, билети изда-
дени во секојдневниот промет (влезни билети, возни 
билети и слично), одделни купони — талони од 
главните исправи, исправите за доказ и полномош-
ната како и други исправи за кои со посебен про-
пис е определено дека не можат да се поништуваат. 

Член 277 
За поништување на исправа издадена од орган 

на општествено-политичка заедница која е заведе-
на во главна книга, надлежен е судот на чие под-
рачје се води главната книга во која е запишана 
исправата. 

За поништување на исправа издадена од бан-
карска организација, организација што осигурува 
имоти и лица и друга организација на здружен 
труд, надлежен е судот на чие подрачје има се-
диште соодветната организација, а ако исправата е 
издадена од самостојна единица на организацијата, 
судот на чие подрачје самостојната единица има 
седиште. 

За поништување на исправа во која е назначе-
но местото на исполнувањето, надлежен е судот 
на чие подрачје се наоѓа местото на исполнувањето 
назначено во исправата. 

За поништување на исправа за која надлежнос-
та на судот не може да се утврди според став 1—3 
на овој член, надлежен е судот на чие подрачје 
има живеалиште, односно седиште лицето кое бара 
поништување на исправата. 

Член 278 
Предлог за поништување на исправа може да 

поднесе секое лице кое, врз основа на таа исправа, 
е овластено да остварува некое имотно право или 
има правен интерес исправата да се поништи. 

Со поднесувањето на предлог за поништување 
на исправа, престанува да тече рокот за застаре-
носта. 

По поднесувањето на предлог за поништување 
на исправа не може полноважно да се исполни об-
врската од исправата, исправата не може да се пре-
права или замени и не можат да се издаваат купо-
ни или талони, додека судот не донесе одлука по 
предлогот. 

Член 279 
Предлогот содржи податоци за содржината на 

исправата, нејзиниот издавач, фактите од кои про-
излегува дека предлагачот е овластен да поднесе 
предлог и за веројатноста дека исправата е исчез-
ната или уништена. 

Член 280 
Ако при претходното испитување на предлогот 

судот најде дека не се исполнети условите и прет-
поставките за поведување на постапка за поништу-
вање на исправата, предлогот ќе го отфрли. 

Член 281 
АКО предлогот не биде отфрлен, судот е дол-

жен од издавачот на исправата или од лицето дол-
жно по исправата да побара во одреден рок да се 
изјасни за тоа дали била издадена исправата чие 
поништување се бара и дали постојат пречки за 
поведување на постапка за поништување на испра-
вата. 

Член 282 
По применото изјаснување од член 281 на овој 

закон, судот ќе издаде оглас. 
Огласот содржи податоци за идентификување 

на исправата, повик на држателот на исправата да 
ја пријави во судот, како и на секое лице во опре-
делен рок да стави приговор против поведувањето 
на постапката или да го извести судот за лицето 
кое ја држи исправата, предупредување на лицето 
кое е задолжено по исправата на правните после-
дици од поведувањето на постапката, со забелешка 
дека исправата ќе биде поништена ако никој во 
судот не се јави дека ја има исправата или не 
стави приговор против предлогот за поништување 
на исправата. 

Член 283 
Огласот се објавува во „Службен весник на Со-

цијалистичка Република Македонија", а по потреба 
и во „Службен лист на СФРЈ" или и на друг пого-
ден начин. 

Член 284 
Од моментот на објавувањето на огласот или 

од оној момент кога на друг начин дознало за по-
ведување на постапката за поништување на испра-
вата, лицето должно по исправата не може повеќе 
полноважно да ги исполнува обврските од неа, ниту 
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исправата да ја пренесе, обнови, преправи или за-
мени, ниту да издаде нови купони или талони. 

Член 285 
Забраната од член 284 на овој закон трае се 

додека одлуката за поништување на исправата или 
за запирање на постапката не стане правосилна. 

Должникот според исправата може да биде ос-
лободен од својата обврска, само ако го депонира 
должниот износ во судот. 

Член 286 
Лицето на кое гласи одделен купон, кој е од-

воен од главната исправа и кој исчезнал или е 
уништен, може, по истекот на три години од денот 
на стасаноста, да бара од должникот наплата за не-
го, ако пред истекот на овој рок го пријавил исчез-
нувањето или уништувањето на купонот, и ако во 
тој рок исчезнатиот купон не го поднесе некој ни-
ту е поднесено барање за негова исплата. Со при-
јавата за исчезнувањето или уништувањето на ку-
понот се прекинува застареноста. 

Должникот, пред истекот на една година од 
рокот предвиден во став 1 на овој член, не е дол-
жен да ја изврши исплатата на купонот. 

Член 287 
Лице задолжено со исплатата за која е поведе-

на постапка за поништување, е овластено да ја 
задржи исправата, ако таа му биде поднесена за 
исполнување на обврската или ако до неа дошло 
на друг начин. Лицето е должно задржаната испра-
ва да му ја достави на судот, со назначување на 
името и адресата на лицето што му ја поднело ис-
правата. 

Член 288 
Постапката за поништување на исправа ќе би-

де запрена по барање од предлагачот или ако пред-
лагачот не го положи износот потребен за објаву-
вање на огласот или ако трето лице ја поднесе 
исправата или докаже пред судот дека ја има 
исправата чие поништување се бара. 

Член 289 
Ако судот не ја запре постапката, откако ќе ги 

спроведе пропишаните дејствија и по истекот на 
рокот одреден во огласот (член 281—283), ќе закаже 
рочиште. 

На рочиштето се повикува издавачот и сите 
лица што се пријавиле на судот, односно што ис-
такнале приговор за поништување на исправата. 

Член 290 
По одржаното рочиште, врз основа на резул-

татите на постапката, судот донесува одлука за по-
ништување на исправата, односно за одбивање на 
предлогот. 

Решението за поништување на исправата содржи 
податоци за издавачот и предлагачот, како и за 
битните елементи на содржината на исправата, со 
означување на обврската според исправата и на 
износот, ако гласи на исполнување на парична 
обврска. 

Член 291 
Против решението со кое предлогот за пове-

дување на постапка се отфрлува, односно одбива 
или постапката се запира, жалба може да изјави 
предлагачот. 

Против решението за поништување на испра-
ва, жалба може да изјави издавачот и лицето за-
должено според исправата, како и лицето овласте-
но според исправата, ако не е предлагач. 

Член 292 
Решението за поништување на исправата ја за-

менува поништената исправа. 

Член 293 
Лицето кое го издејствувало поништувањето на 

исправата може, врз основа на правосилното реше-
ние за поништување на исправата, да бара од изда-
вачот, односно од должното лице според исправата, 
да му издадат нова исправа на нивни трошок, а 
ако овие тоа го одбијат, може да бара присилно 
исполнување на обврската според поништената ис-
права непосредно врз основа на решението. 

Член 294 
Со исполнувањето на обврската спрема лицето 

кое издејствувало поништување на исправа, дол-
жникот се ослободува од обврската спрема имате-
лот на поништената исправа. 

Врз основа на поништена исправа не можат да 
се остваруваат никакви права. 

Глава XVII 

ЧУВАЊЕ НА ИСПРАВИ 

Член 296 
Во постапката за чување на исправи, во судот 

се примаат на чување исправи за да се обезбедат 
имотни или други права. 

Член 296 
За чување на исправи е надлежен секој оп-

штински суд. 
Член 297 

За предавање на исправа на чување во судот се 
составува записник, во кој се назначува како е 
утврден идентитетот на составувачот на исправата 
што за предава на чување, како и самата исправа 
што се предава на чување. 

Член 298 
Ако на чување се предава тестамент во отво-

рена или во затворена обвивка, судот тестаментот 
ќе го стави во посебна обвивка и ќе ја запечати. 

Член 299 
АКО сведоците на усниот тестамент му подне-

сат на судот писмено во кое е содржана волјата 
на завештателот, приемот на ова писмено судот ќе. 
го утврди записнички, а потоа ќе го стави во по-
себна обвивка и ќе го запечати. 

Кога сведоците на усниот тестамент дојдат во 
судот за да ја потврдат усно изјавата на завешта-
телот, судот ќе постапи на начинот утврден во став 
1 на овој член. 

При земањето на изјави од сведоци, судот на-
стојува да ја утврди изјавата на волјата на за-
вештател от и да ги испита околностите од кои за-
виси полноважноста на усниот тестамент. 

Член 300 
Судот на подносителот на исправата ќе му из-

даде потврда дека исправата е предадена на чу-
вање во судот. 

Член 301 
Ако тестамен, односно исправа за устен тес-

тамент се предава на суд на чие подрачје за-
вештателот нема живеалиште, судот е должен за 
тоа веднаш да го извести судот на чие подрачје за-
вештателот има живеалиште. 

Член 302 
Тестамент предаден на чување во судот, како и 

исправите за усниот тестамент, се чуваат во судот 
одвоено од другите списи. 

Член 303 
Исправата предадена на чување во суд ќе му се 

врати на подносителот по негово барање. 
Исправата може да му се врати и на полно-

мошникот на подносителот, ако овој за тоа има 
специјално заверено полномошно. 
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За враќање на исправата се составува запис-
ник. Во записникот се означува начинот на кој е 
утврден идентитетот на лицето на кое му се враќа 
исправата. 

АКО исправата се враќа на полномошник, кон 
записникот се прилага и специјалното полномошно. 

Глава XVIII 

СУДСКИ ДЕПОЗИТ 

Член 304 
Во судски депозит можат да се предадат па-

ри, благородни метали, хартии од вредност и други 
исправи кои можат да се претворат во пари, скапо-
цености и други предмети изработени од благород-
ни метали, кога е тоа одредено со посебен пропис. 

Член 305 
Предметите од член 304 на овој закон можат да 

се предадат во судски депозит ка ј секој општински 
суд. 

Член 306 
Ако во судски депозит се предаваат пари или 

странска валута, судот во рок од три дена по прие-
мот, парите односно странската валута ќе ги вложи 
на посебна сметка ка ј овластена банка, ако со по-
себни прописи не е поинаку одредено. 

Благородните метали, предметите изработени од 
благородни метали и други скапоцености, како и 
хартиите од вредност, судот ќе ги предаде на чу-
вање на. овластена банка, ако со посебни прописи 
не е поинаку одредено. 

Другите движни предмети, судот ќе ги довери 
на доверливи лица или организации кои се зани-
маваат со чување на такви предмети. 

Член 307 
Во предлогот за примање во судски депозит 

предлагачот е должен да го означи предметот што 
се полага во депозит, лицето во чија полза го врши 
депонирањето и причините на депонирањето, а по 
потреба за тоа ќе приложи и доказ. 

Член 308 
Судот ќе го отфрли предлогот ако оцени дека 

не се исполнети условите за примање на предме-
тот во депозит. 

Член 309 
Ако судот не го отфрли предлогот, ќе донесе 

решение дека предметот го примил во депозит и ќе 
го одреди начинот на неговото чување. 

Член 310 
Ако депонирањето е извршено во корист на од-

редено лице, судот ќе го повика тоа лице да се 
изјасни за депозитот. 

Член 311 
Ако лицето во чија корист е положен депози-

тот изјави дека го прима, судот ќе донесе решение 
да му се предаде предметот положен во депозит. 

Член 312 
АКО лицето во чија корист е положен депози-

тот изјави дека не го прима, судот ќе го констати-
ра тоа во записник, а за тоа ќе го извести депо-
нентот. 

Член 313 
Кога во депозит се предадени предмети за кои 

депонентот не знае на кои лица треба да им се 
предадат или ако не знае кои од депонираните 
предмети на кои лица треба да се предадат, судот 
ќе закаже рочиште на кое ќе ги повика сите заин-
тересирани лица за да одлучи на кое од нив му 
припаѓа депозитот. 

Член 314 
Ако уредно повиканите лица не се јават на 

рочиштето или меѓу нив не се постигне спогодба, 
судот со решение ќе ги упати на процес, за да го 
остварат своето право на депозит. Во решението су-
дот ќе го определи и рокот за поведување на про-
цесот, за што ќе го извести депонентот. 

Член 315 
АКО лицето во чија корист е предаден предмет 

во депозит не го подигне депонираниот предмет во 
одредениот рок, судот ќе го повика депонентот да 
го преземе предметот предаден во депозит. ч 

Член 316 
Ако лицето во чија корист е предаден предмет 

во депозит или депонентот, откако бидат редовно 
повикани да го подигнат депонираниот предмет, во 
рок од десет години од предавањето во судски де-
позит, не го подигнат, судот со решение ќе утврди 
дека депонираниот предмет станал општествена 
сопственост. 

Член 317 
Приемот во судски депозит, чувањето и преда-

вањето на депонираните предмети поблиску се 
уредува со Правилникот за внатрешно работење на 
редовните судови — Судски деловник. 

Глава XIX 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 318 
Постапката започната пред влегувањето со си-

ла на овој закон, ако не е правосилно завршена, по 
влегувањето во сила на овој закон ќе продолжи 
според неговите одредби. 

Член 319 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат: 
\AV1. Законот за прогласување на исчезнати лица 

за умрени и за докажување на смртта („Службен 
весник на СРМ", бр. 35/73); -

2. членовите 30, 53, 54, 55 и 56 од Законот за 
експропријација („Службен весник на СРМ", бр. 
47/73). 

Член 320 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1980 година. 

250. 
Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА 

И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Се прогласува Законот за извршување на санк-
циите за кривични дела и стопански престапи, што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 24 мај 1979 година. 

Број 08-1403 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на" Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
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3 А К О II 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ЗА КРИ-

ВИЧНИ ДЕЛА И СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Глава I 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Кривичните санкции (казни, мерки на безбед-

ност и воспитни мерки — во натамошниот текст: 
санкции) што ги изрекол судот во кривичната по-
стапка, се извршуваат врз основа на овој закон. 

Според одредбите на овој закон се извршуваат 
и казните и заштитните мерки (санкции) изречени 
во постапка за стопански престапи, ако со друг 
закон не е поинаку одредено. 

Член 2 
Лицата спрема кои се извршуваат санкциите 

за кривични дела и стопански престапи се лишу-
ваат или се ограничуваат во правата само во гра-
ниците нужни за остварување целта на одделни 
санкции, а во согласност со законот. 

Член 3 
Кон извршување на санкциите изречени за кри-

вични дела и стопански престапи се пристапува ко-
га одлуката со која е изречена санкцијата ќе стане 
правосилна и кога за нејзиното извршување нема 
законски пречки. 

По исклучок, со извршувањето на одделни санк-
ции може да се почне и пред правосилноста на од-
луката со која тие се изречени само кога е тоа 
одредено со закон. 

Член 4 
Органот што ја донел одлуката во прв степен, 

ако не е надлежен за извршување на санкцијата, 
должен е извршната одлука да му ја достави на 
органот надлежен за извршување, најдоцна во рок 
од три дена од денот кога таа станала извршна 
односно од денот кога одлуката ја примил од пови-
сокиот орган. 

Кога се исполнети сите услови за да се при-
стапи кон извршување на санкцијата, надлежните 
органи се должни, во согласност со овој закон, без 
одлагање да ги преземат потребните дејствија за 
спроведување на извршувањето. 

Извршувањето на санкцијата може да биде од-
ложено само во случаите и под условите одредени 
со овој закон. 

Член 5 
Органите, организациите на здружениот труд и 

другите самоуправни организации и заедници во чиј 
делокруг спаѓа примената на здравствени, социјал-
ни, воспитни или други мерки од значење за извр-
шување на одделни санкции, должни се да сорабо-
туваат со органите надлежни за извршување на 
овие санкции. 

За што поцелосно остварување целите на од-
делни санкции, органите надлежни за извршува-
ње на санкциите соработуваат и со општествено-
политичките и општествените организации и здру-
женија на граѓани, кои според своите задачи мо-
жат да дадат потребна помош. 

Член 6 
Работите на извршувањето на санкциите се ра-

боти од општ интерес на Републиката. 

Член 7 
Лицата спрема кои се применува санкција не 

ги плаќаат трошоците на извршувањето, освен тро-
шоците на извршувањето на паричната казна и 
трошоците посебно наведени во овој закон. 

Член 8 
За поднесоци, службени дејствија и решенија 

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

Член 9 
На лицата отпуштени од извршување на каз-

ната затвор или заводска мерка им се укажува по-
стпенална помош од соодветната казнено-поправ-
на установа, воспптно-поправниот дом, органите за 
старателство, одборите за помош во општините, ор-
ганизациите на здружениот труд и други органи 
и организации. 

ДЕЛ ПРВИ 
ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ 

ИЗВРШУВАЊЕ ПА КАЗНАТА ЗАТВОР 

Глава II 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 10 
Целта на извршувањето на казната затвор е. ос-

пособување на осудените лица, по отпуштањето на 
слобода, да живеат и работат во согласност со за-
конот, да ги исполнуваат должностите на човек и 
граѓанин на социјалистичка самоуправна заедница 
и повеќе да не вршат кривични дела. 

За постигање целта на казната затвор спрема 
осудените лица се применуваат соодветни воспитни 
и превоспитни мерки. 

Член 11 
Со осудените лица се постапува човечно, со 

почитување на човековата личност и достоинство, 
зачувување на нивното телесно и душевно здравје, 
водејќи притоа сметка да се одржи потребниот ред 
и дисциплина. 

Член 12 
Со осудените лица се постапува на начин кој 

во најголема можна мера одговара на личноста на 
осудениот, водејќи сметка за постигнатиот успех во 
неговото воспитување и превоспитување. 

За постигање на успешно воспитување и пре-
воспитување се врши класификација на осудените 
лица. 

Член 13 
К а ј осудените лица се развива чувство на лич-

на одговорност за нивните постапки и се поттик-
нуваат и самите да учествуваат во своето воспиту-
вање и превоспитување. 

Во текот на извршувањето на казната затвор, 
во согласност со можностите и потребите, на осу-
дените лица им се обезбедува непосредно или пре-
ку определени облици на самоорганизирање да уче-
ствуваат во решавањето на прашања од значење за 
нивниот живот, во организирањето на одделни деј-
ности и работи од заеднички интерес, особено во 
културно-просветната работа, производствената деј-
ност, организирањето на слободни активности, одр-
жувањето на редот и дисциплината и хигиенско-
техничките и здравствените мерки. 

Член 14 
Осудените лица ја издржуваат казната затвор, 

по правило, групно и се распоредуваат во групи во 
кои можат да се применат мерки на воспитување и 
превоспитување од ист вид. 

Само кога тоа го бара здравствената состојба на 
осуденото лице или под условите предвидени со 
овој закон, може да се одреди осудено лице казната 
да ја издржува одвоено. 

Осудените лица од различен пол казната затвор 
ја издржуваат одвоено. 

Малолетните лица ја издржуваат казната мало-
летнички затвор одвоено од полнолетните лица осу-
дени на казна затвор. 

Лицата што се наоѓаат во притвор се одделу-
ваат од лицата што ја издржуваат казната затвор. 

Член 15 
На осудените лица во текот на издржувањето 

на казната затвор им се обезбедуваат правата од-
редени со овој закон и други прописи засновани 
врз закон. 
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На осудените лица можат да им се даваат и по-
себни погодности предвидени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на него. 

Член 16 
Осудените лица способни за работа се должни 

да работат и ним мора да им се овозможи работа. 
Работата на осудениот треба да биде корисна и 

што повеќе да одговара на современиот начин на 
вршење на работа од ист вид на слобода. 

Целта на работата е осудените да се здобијат 
со работни навики, да ги одржат своите работни 
способности и да го зголемат стручното знаење, за-
ради полесно вклучување во животот на слобода 
по отпуштањето од издржување на казната затвор. 
За таа цел, во границите на можностите, за осуде-
ните лица се обезбедуваат разновидни работи. 

Постигањето на економска корист од работата 
на осудените лица не смее да биде на штета на 
остварувањето целта на извршувањето на казната 
затвор. 

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

ганизира настава според прописите за основното 
воспитување и образование и насоченото образова-
ние заради нивно оспособување и здобивање со 
ква лификациј а. 

По исклучок, на осудените лица класифицира-
ни во поповолна категорија, за кои тоа е корисно, 
може да им се овозможи основното воспитување и 
образование и насоченото образование, вклучувајќи 
го вишото и високото образование, да го оствару-
ваат и надвор од казнено-поправната установа, под 
условите одредени со куќниот ред. 

За воспитување, превоспитување и подигање 
на општото образовно ниво на осудените лица, во 
текот на извршувањето на казната затвор се орга-
низираат разни форми на културно-просветна ра-
бота и спортска активност, користење на дневниот 
печат и други средства за информирање. 

Член 18 
Работите на извршувањето на казната затвор 

во казнено-поправните установи ги врши Републич-
киот секретаријат за правосудство (во натамошниот 
текст: Секретаријатот). 

Општинските судови ги вршат работите на упа-
тување на осудените лица во казнено-поправна ус-
танова на издржување казната затвор. 

Општ надзор над извршувањето на казната зат-
вор во казнено-поправните установи, како и над-
зор во однос на преземените дејствија заради из-
вршување на казната затвор од страна на општин-
скиот суд, врши Секретаријатот. 

Член 19 
Секретаријатот ја следи и проучува работата на 

казнено-поправните установи во врска со унапре-
дувањето на нивната организација и работа, кад-
ровските прашања и обезбедување на услови за 
работа на овие установи и врши други работи во 
врска со извршувањето на санкциите согласно со 
одредбите на овој закон и прописите донесени врз 
основа на него. 

Секретаријатот е одговорен за правилното извр-
шување на санкциите. Во извршувањето на зада-
чите Секретаријатот има право и должност да вр-
ши непосреден надзор и увид во работата на ор-
ганите и установите за извршување на санкциите. 

Член 20 
Секретаријатот ја следи и проучува примената 

на системот на извршување на кривичните санк-
ции, дава предлози за неговото унапредување и со-
бира и обработува статистички податоци за извр-
шувањето на казната затвор. 

Член 2:1 
За унапредување на мерките за извршување на 

казната затвор, Секретаријатот и органите надлеж- t  
ни за работите на извршувањето на казните сора-
ботуваат со правосудните органи, научните органи-
зации, стручните здруженија и другите заинтере-
сирани органи и организации. 

Член 22 
За унапредување на работата во извршување-

то на санкциите и координација на работата на 
органите што ги извршуваат тие санкции, во Се-
кретаријатот постои Совет за извршување на санк-
циите. 

Советот за извршување на санкциите го следи 
и го проучува извршувањето на санкциите и на 
Секретаријатот му дава мислење и предлози за на-
челни прашања од таа област. 

Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува Извршниот совет на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија од редот на вработените во пра-
восудните органи и органите на управата, члено-
вите на општествено-политичките организации и 
научните и другите организации што се занима-
ваат со проблемите на криминалитетот, а кои мо-
жат да придонесат за унапредување на извршува-
њето на санкциите. 

Член 23 
Во казнено-поправните установи ја издржуваат, 

по правило, казната затвор лица осудени од судо-
вите на територијата на Републиката, како и осу-
дени лица кои во времето на повикувањето на из-
држување на казната имаат живеалиште на неј-
зината територија. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој 
член осуденото лице, кое во времето на упатува-
њето на издржување на казната затвор има ж и -
веалиште на територија на друга социјалистичка 
република односно социјалистичка автономна по-
краина, казната ја издржува во местото на живеа-
лиштето, ако е тоа одредено со договор меѓу Се-
кретаријатот и надлежните органи на другите ре-
публики односно покраини. 

Ако осуденото лице во времето на упатувањето 
на издржување на казната затвор се наоѓа во прит-
вор на територијата на Републиката, ќе се упати 
на издржување на казната според распоредот на 
републичкиот секретар за правосудство и во слу-
чај кога има живеалиште на територија на друга 
социјалистичка република односно социјалистичка 
автономна покраина. 

Глава Ш 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ 

1. Видови и основање 

Член 24 
Казната затвор се извршува во казнено-попра-

вни установи. 
Казнено-поправни установи се казнено-поправ-

ните домови и затворите. 
Казнено-поправните установи и воспитно-по-

правните домови се државни органи. 

Член 25 
Според степенот на обезбедување на казнено-

поправната установа и ограничувањето на слобода-
та на осудените лица, можат да се основаат казне-
но-поправни установи од затворен, полуотворен и 
отворен вид. 

Во казнено-поправните установи од затворен 
вид можат да постојат одделенија од полуотворен и 
отворен вид, а во казнено-поправните установи од 
полуотворен вид и одделенија од затворен вид. 
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Во кои казнено-поправни установи од затворен 
вид постојат одделенија од полуотворен и отворен 
сид, а во кои казнено-поправни установи од полу-
отворен вид постојат одделенија од затворен вид 
одредува републичкиот секретар за правосудство. 

Член 26 
Казнено-поправните установи од затворен вид 

имаат физичко и материјално обезбедување како 
што се: вооружена стража, оградни ѕидови или 
ограда од жица, технички средства и други мер-
ки за обезбедување, кои претставуваат пречки за 
бегство на осудените лица. 

Казнено-поправните установи од полуотворен 
вид имаат вооружена стража чија основна долж-
ност е да го контролираат движењето на осуде-
ните лица. 

Казнено-поправните установи од отворен вид 
немаат физичко и материјално обезбедување кое би 
претставувало пречка за бегство на осудените лица. 
Постапувањето спрема осудените лица во нив се 
засновува врз самодисциплина и лична одговорност, 
а надзорот над нивното движење и работа го вр-
шат воспитувачи и инструктори. 

Член 27 
Казнено-поправните домови се општи и по-

себни. 
Општите казнено-поправни домови се наменети 

за извршување на казната затвор за пов.еќе кате-
гории на осудени лица. 

Посебните казнено-поправни домови се намене-
ти за одделни категории на осудени лица, а особено 
за лица кои за првпат се осудени, за сторители на 
кривични дела од небрежност, за повратници, за 
помлади полнолетни лица, за малолетници и за бол-
ни осудени лица — дом болница. По потреба мо-
же да се основаат и други видови на казнено-по--
правни домови. 

Доколку не постојат посебни казнено-поправни 
домови од ставот 3 на овој член, во казнено-по-
правниот дом од општ вид се основаат одделенија 
за осудени помлади полнолетни лица односно за 
осудени малолетни лица. 

Член 28 
Во казнено-поправните домови, по потреба, мо-

жат да се основаат посебни одделенија и за други 
категории на осудени лица. 

Посебните одделенија се организираат така што 
да се оневозможи контакт на лицата што се нао-
ѓаат во нив со другите осудени лица во казнено-
поправните домови. 

Во кои казнено-поправни домови можат да се 
основаат одделенија од став 1 на овој член одре-
дува републичкиот секретар за правосудство. 

Член 29 
Во казнено-поправните установи може да се 

основе приемно одделение како посебно одделение 
за испитување личноста на осудениот. 

Член 30 
Казнено-поправен дом основа односно укинува 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Затвор основа односно укинува Собранието на 
општината. 

Две или повеќе општини можат да основаат за-
еднички затвор. 

Член 31 
Општина која не основала затвор за осудените 

и притворени лица од нејзиното подрачје, може да 
се користи со затворот на друга општина, со нејзи-
на согласност. 

За општината која не основала затвор или не 
постигнала согласност од став 1 на овој член, ре-
публичкиот секретар за правосудство ќе одреди во 

кој општински затвор на трошок на општината ќе 
се извршува казната затвор и притворот за лицата 
од нејзиното подрачје. 

Член 32 
Со актот за основање односно користење на за-

еднички затвор се утврдува седиштето на затво-
рот, висината на средствата за работа на затворот и 
другите права и обврски на општините што го ос-
новаат односно користат затворот. 

Средствата за работа на затвор основан односно 
користен од повеќе општини се обезбедуваат во бу-
џетот на општината на чие подрачје е седиштето на 
затворот, а дел од овие средства се надоместува од 
другите општини, основачи односно корисници на 
буџетот на таа општина^ 

Член 33 
Средствата за работа на казнено-поправните ус-

танови се обезбедуваат во републичкиот буџет од-
носно во буџетот на општината. 

2. Распоред за упатување на осудените лица 
во казнено-поправните установи 

Член 34 
Упатувањето на осудените лица во казнено-

поправните установи се врши според распоредот на 
републичкиот секретар за правосудство, согласно со 
овој закон. 

Член 35 
Во казнено-поправните установи од отворен вид 

се упатуваат осудените лица за кои основано може 
да се очекува дека постапувањето во овие установи 
ќе одговара на потребите на нивното превоспиту-
вање, дека задржувањето во овие установи поволно 
ќе влијае врз натамошниот процес на превоспиту-
вање и дека врз основа на чувството на лична од-
говорност тие ќе ги вршат своите обврски и не ќе 
го злоупотребат отсуството на стражари и мерки за 
обезбедување, а особено осудените лица кои за прв-
пат се осудени на краткотрајни временски казни, 
ако сториле кривични дела од полесен вид и кри-
вични дела од небрежност. 

Одредбата од став 1 на овој член се приме-
нува и при упатувањето на осудени лица во отво-
рени одделенија на казнено-поправните установи 
од затворен вид. 

Во установите односно одделенијата од став 1 
и 2 на овој член можат да се упатуваат и осудените 
лица кои веќе издржале дел од казната во казне-
но-поправна установа од друг вид. 

Во казнено-поправен дом за помлади полнолет-
ни лица односно во посебно одделение за помлади 
полнолетни лица на општ казнено-поправен дом се 
упатуваат осудените лица што во времето на упату-
вањето се полнолетни, но кои не наполниле 23 
години. Ако осудениот во овој дом не ја издржи 
казната до наполнувањето на 27 години, се упатува 
остатокот од казната да го издржи во општ каз-
нено-поправен дом. 

Во казнено-поправен дом за малолетници од-
носно во посебно одделение за малолетници на општ 
казнено-поправен дом се упатуваат лица осудени 
на казна малолетнички затвор, ако во времето на 
упатувањето се малолетници. Ако осудениот во вре-
мето на упатувањето -е полнолетен, малолетничкиот 
затвор го издржува во казнено-поправен дом за 
помлади полнолетни лица односно во посебното од-
деление од став 4 на овој член. 

Во општ казнено-поправен дом се упатуваат 
осудени лица за кои со распоредот не е предвидено 
упатување во посебен дом. 
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Член 36 
Осуденото лице кое нема да ја оправда укажа-

ната доверба, ќе се премести од казнено-поправна 
установа од полуотворен или отворен вид во каз-
нено-поправна установа од затворен вид односно од 
одделение од полуотворен или отворен вид во одде-
ление од затворен вид на истата установа. 

За преместувањето на осуденото лице од една 
казнено-поправна установа во друга одлучува ре-
публичкиот секретар за правосудство, а за преме-
стување од едно одделение во друго на иста уста-
нова, управителот на установата. 

Член 37 
Определена категорија на осудени лица и ма-

лолетници за кои нема посебни казнено-поправни 
установи односно воспитно-поправни установи во 
Републиката, казната затвор, малолетничкиот зат-
вор и заводската мерка ја издржуваат во соодвет-
ни казнено-поправни и воспитно-поправни устано-
ви во другите социјалистички републики односно во 
социјалистичките автономни покраини 

Одобрение за издржување на казната односно 
заводската мерка на лицата од став 1 на овој член, 
по предлог од републичкиот секретар за правосуд-
ство, дава Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 38 
Средствата за посебна намена од кои се испла-

туваат трошоците за осудените лица или за мало-
летниците што издржуваат казна во казнено-по--
правни установи или заводска мерка во воспитно-
поправни установи во друга социјалистичка репуб-
лика односно социјалистичка автономна покраина, 
се обезбедуваат со Републичкиот буџет во пресмет-
ката на Секретаријатот. 

Член 39 
Во казнено-поправен дом се извршува казната 

затвор во траење повеќе од шест месеци односно 
кога остатокот на казната по пресметаниот притвор 
изнесува повеќе од шест месеци. 
/ Во затвор се извршува казната затвор за осу-
дени машки лица во траење до шест месеци, од-
носно кога по пресметаниот притвор остатокот од 
казната затвор изнесува до шест месеци. 

Републичкиот секретар за правосудство ќе из-
врши категоризација на затворите и во согласност 
со основачот може да одреди во затвор кој ги ис-
полнува потребните услови да се извршува и каз-
ната затвор во траење до една година, односно кога 
по пресметаниот притвор остатокот од казната зат-
вор изнесува до една година. 

По исклучок, а по одобрение на републичкиот 
секретар за правосудство, осудено лице може да из-
држува казна во општински затвор, иако е осудено 
на повеќе од шест месеци. 

Казната затвор од став 2 и 3 на овој член, по 
правило, се извршува во затвор кој се наоѓа на 
подрачјето во кое осудениот има живеалиште од-
носно престојувалиште. 

Член 40 
Во посебно одделение на затворот се извршува 

и притворот одреден од судот или од органот за 
внатрешни работи, одвоено од осудените лица. 

Републичкиот секретар за правосудство ги од-
редува затворите во кои ќе го издржуваат притво-
рот и казната затвор, изречена во прекршочна по-
стапка, женските лица. 

Член 41 
Осуденото лице што се наоѓа на издржување на 

казна, по негова молба или по предлог од казнено-
поправната установа, може да биде преместено од 
една во друга казнено-поправна установа во Ре-
публиката или надвор од неа. 

Кога преместувањето се врши по молба на осу-
деното лице трошоците, по правило, ги поднесува 
осуденото лице. 

Решение за преместување донесува републич-
киот секретар за правосудство. 

Против решението со кое се одбива молбата за 
преместување на осудениот не може да се изјави 
жалба ниту да се поведе управен спор. 

Член 42 
Преместувањето на осудено лице во казнено-

поправна установа во друга република односно по-
краина, кога за тоа постојат оправдани причини, се 
врши во согласност со надлежните органи на соод-
ветната република односно покраина. 

3. Организација на казнено-исправните установи 

Член 43 
Општите акти за организацијата и работата и 

за систематизацијата на задачите и работите во 
казнено-поправен дом се донесуваат во согласност 
со републичкиот секретар за правосудство. 

Член 44 
Со работата на казнено-поправната установа 

раководи управител. 
Управителот го организира остварувањето на 

задачите на казнено-поправната установа. 
Управителот е лично одговорен за законито, 

правилно и благовремено извршување на задачите 
и работите на казнено-поправната установа. 

Управителот на казнено-поправната установа 
може да има и заменик кој го заменува во случај 
на негова отсутност или спреченост и го застапува 
во работите што тој ќе ги одреди. 

Член 45 
Управителот на казнено-поправен дом и него-

виот заменик ги именуба односно разрешува Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Управител на затвор и негов заменик именува 
односно разрешува Извршниот совет на Собранието 
на општината. 

Ако затвор основаат две или повеќе општини, 
управителот на затворот и неговиот заменик го 
именува односно го разрешува извршниот совет на 
собранието на општината на чие подрачје е се-
диштето на затворот, во согласност со извршните 
совети на општините за чие подрачје е основан 
затворот. 

Управителот на казнено-поправна установа и 
неговиот заменик се именуваат за време од 4 го-
дини, а можат да бидат повторно именувани. 

Член 46 
За управител на казнено-поправен дом и не-

гов заменик може да биде именувано лице кое има 
висока школска подготовка. 

За управител на затвор и негов заменик може 
да биде именувано лице кое има најмалку виша 
стручна подготовка. 

Член 47 
На работа во казнено-поправна установа може 

да биде примено лице кое, покрај условите опреде-
лени со општиот акт за организацијата и работата 
и за систематизацијата на задачите и работите, ги 
исполнува и следните услови: 

1. да е државјанин на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

2. да е полнолетно; 
3. да е здравствено способно за вршење на ра-

ботите за кои се прима; 
4. да има стручна подготовка пропишана за вр-

шење на работите за кои се прима; 
5. да не е осудувано за кривични дела против 

основите на социјалистичкото самоуправно опште-
ствено уредување и безбедноста на СФРЈ, за кри-
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вични дела против службената должност и за к р и -
вични дела извршени од користољубие и други не-
чесни побуди; 

6. да не му е изречена мерка на безбедност з а -
брана на вршење на професија , дејност или д о л ж -
ност ко ја би се однесувала на вршењето на рабо-
тите за кои се прима; 

7. да не се води кривична постапка, и 
8. да е морално-политички подобно за работа 

во казнено-поправна установа. 

Ч л е н 48 
Казнено-поправната установа има куќен ред, со 

кој поблиску се определува организацијата на рабо-
тата и начинот на ж и в е е њ е во установата. 

Куќниот ред на казнено-поправната установа 
особено содржи одредби: за начинот и постапката 
за прием, сместување, исхрана и облекување; за 
работа и наградување на осудените лица, за одр-
ж у в а њ е на редот и дисциплината; за времето и на -
чинот на престојот на осудените лица на свеж 
воздух; за допишување на осудените лица; за при-
мање на посета и пратки; за одмори и наградни 
отсуства на осудените лица; за отпуштањето, како 
и за висината до ко ја осудените лица можат да ги 
трошат парите што ги примаат од своите домашни 
или од други лица. 

Куќниот ред го пропишува управителот на каз -
нено-поправната установа, во согласност со репуб-
личкиот секретар за правосудство. 

Ч л е н 49 
Во казнено-поправните установи постојат с л у ж -

би за превоспитување, за обезбедување, стопанско-
инструкторска, здравствена, извршно-управна и 
финансиска . 

Со актот за' организација и работа и за систе-
матизација на задачите и работите на казнено-по-
правните установи поблиску се одредува организа-
цијата и работењето на службите. 

Службите меѓусебно соработуваат и ја усогла-
суваат својата работа. 

Казнено-поправните установи можат да осно-
ваат заеднички служби за вршење на одредени р а -
боти од заеднички интерес, да утврдуваат заеднич-
ки програми за развој и модернизација , да орга-
низираат заедничка работа за стручно усовршува-
ње на работниците и слично. 

Во затворите, освен службата за обезбедување, 
другите служби од став 1 на овој член се организи-
раат по потреба, во зависност од обемот на рабо-
тата на затворот. 

Член 50 
Службата за превоспитување ги в р ш и особено 

следниве работи: со примена на современи мерки и 
методи во работата со осудените лица в л и ј а е врз 
нивното воспитување и превоспитување; организи-
ра индивидуални, групни и други облици на рабо-
та; непосредно вли јае врз отстранувањето на к р и -
миногените, антисоциј алките и другите негативни 
с ф а ќ а њ а ; се г р и ж и за формирање на правилен-од-
нос кон работата и средината; за развивање чувство 
на лична одговорност за нивните постапки, односите 
во семејството и извршувањето на општествените 
обврски, ги поттикнува разните облици на работа 
и учество во заедничкиот живот ; организира к у л -
турно-просветна работа и спортска активност, ор-
ганизира работа на основното и насоченото воспи-
тување и образование, подготвува мислења за по-
милување и условен отпуст; предлага к л а с и ф и к а -
ција и р е к л а с и ф и к а ц и ј а во одделенија и групи и 
врши други работи на воспитување и превоспиту-
вање одредени со општите акти на казнено-поправ-
ната устаноЕа. 

Службата за превоспитување го испитува и ана -
лизира влијанието на казната врз осудените лица 
и соработува со научни организации и други органи 
и организации заради организирано п р и ф а ќ а њ е и 

давање соодветна помош за побрзо и целосно в к л у -
чување во редовниот живот на слобода на лицата 
што се отпуштаат од и з д р ж у в а њ е на казната . 

З а испитување личноста на осудениот во с л у ж -
бата за превоспитување постои стручен тим соста-
вен од педагог, психолог, социјален работник, не-
уропсихијатар, лекар и други стручни работници. 

Ч л е н 51 
Службата за обезбедување особено ги в р ш и 

следниве работи: обезбедување на установата; обез-
бедување на просториите и работилиштата во кои 
осудените лица ж и в е а т и работат; одржување на 
внатрешниот ред; спроведување на осудените и 
притворени лица и в р ш е њ е на други работи одре-
дени со закон, прописите донесени врз основа на 
закон и општите акти на казнено-поправната уста-
нова. 

Ч л е н 52 
Работите на службата за обезбедување ги вршат 

стражари. 
Во казнено-поправната установа во ко ја издр-

ж у в а а т казна ж е н с к и лица, внатрешното об.езбеду-
вање го вршат с т р а ж а р и од ж е н с к и пол. 

Ч л е н 53 
Стражарите во казнено-поправната установа се 

вооружени и еднообразно униформирани. Тие имаат 
право на бесплатна униформа и вооружување за 
в р ш е њ е на работите на обезбедувањето. 

Стражарите ги вршат работите на обезбедува-
њето во униформа. 

Ч л е н 54 
З а в р ш е њ е на работите на с т р а ж а р може да 

биде примено лице кое, п о к р а ј условите од член 47 
на овој закон, ги исполнува и следниве услови: 

1. да не е постар од 25 години; 
2. да е ф и з и ч к и и психички способен за в р ш е -

ње на работи на с т р а ж а р ; 
3. да з а в р ш и л средно образование; и 
4. да ја регулирал воената обврска. 

Ч л е н 55 
Републичкиот секретар за правосудство ф о р м и -

ра стручна комисија ко ја ј а проверува здравстве-
ната и психофизичката способност на кандидати-
те за примање во служба на работите на стражар. 

Комисијата од став 1 на овој член способноста 
на кандидатите ј а утврдува според нормативите 
што в а ж а т за примање во служба за милиционери-
приправници. 

Трошоците за работата на комисијата од став 2 
на овој член ги сноси казнено-поправната устано-
ва што го упатила кандидатот на преглед. 

Ч л е н 56 
Лицата што се примаат за првпат на работа 

како с т р а ж а р и засновуваат работен однос во свој-
ство на приправник. 

Приправничкиот с т а ж трае до една година. 
Приправниците за време на приправничкиот 

стаж стручно се оспособуваат за в р ш е њ е на рабо-
тите на с т р а ж а р со практична работа и преку к у р -
севи, семинари и други облици на образование. 

По истекот на приправничкиот стаж, лицето по-
лага стручен испит за в р ш е њ е на работите на стра-
ж а р пред комисија, според програма што ја пропи-
шува републичкиот секретар за правосудство. 

Приправникот ко ј со успех ќе го положи струч-
ниот испит се прима на работа за в р ш е њ е на рабо-
ти на стражар . 

На приправникот ко ј не ќе го п о л о ж и струч-
ниот испит му престанува работниот однос во к а з -
иено-поправната установа. 
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Член 57 
Звањата на припадниците на стражата се. 

стражар, постар стражар, надзорник на стража и 
заповедник на стража. 

За стражар може да се постави приправник кој 
има положено стручен испит за вршење на рабо-
тите на стражар. 

Лица што завршиле средно училиште за внат-
решни работи, како и лица што најмалку три го-
дини поминале на работа како милиционери или во 
активна служба во Југословенската народна армија, 
можат да бидат примени за стражари без приправ-
нички стаж, ако ги исполнуваат условите предви-
дени во член 47 и 54 на овој закон. 

За постар стражар може да се постави стражар 
кој во службата за обезбедување поминал најмалку 
5 години. 

За надзорник на стража може да биде поставен 
постар стражар ако во звањето стражар поминал 
најмалку 5 години и ако положи стручен испит за 
надзорник на стража, како и лице кое има виша 
школска подготовка, под услов во рок од една го-
дина да положи стручен испит за надзорник на 
стража. 

За заповедник на стража може да се постави 
надзорник на стража ако во звањето надзорник 
поминал најмалку 5 години и ако има најмалку ви-
ша школска подготовка. 

За заповедник на стража во исклучителни слу-
чаи, независно од поминатото време во служба на 
стражата, може да се постави лице кое има висо-
ка школска подготовка. 

Поставување во повисоки звања на припадник 
на стража се врши само ако постои упразнето соод-
ветно место. 

Решение за поставување на припадник на стра-
жа во повисоко звање, по образложен предлог од 
управителот на казнено-поправната установа од-
носно воспитно-поправниот дом, донесува републич-
киот секретар за правосудство. 

Член 58 
Кога интересите на службата тоа го бараат, ре-

публичкиот секретар за правосудство може привре-
мено да упати на работа припадник на стража од 
една во друга казнено-поправна установа најдолго 
до шест месеци. Со согласност на работникот оваа 
работа може да трае и подолго од шест месеци. 

Решението за упатување на работа се донесува 
во согласност со управителот на казнено-поправна-
та установа во која се упатува работникот и упра-
вителот на казнено-поправната установа од која се 
упатува работникот. 

На припадникот на стража упатен на работа во 
смисла на став 1 на овој член за првите 30 дена 
му припаѓа дневница во висина одредена со општи-
от акт на казнено-поправната установа во која ра-
ботникот работи, а над 30 дена надоместок за од-
воен живот според општиот акт на органот што го 
упатува. Надоместокот на трошоците паѓа на товар 
на казнено-поправната установа во која се упатува 
работникот. 

Припадникот на стражата, кој во смисла на 
став 1 на овој член е упатен на работа, не може да 
има помал личен доход од просечниот личен доход 
што го остварил во последните три месеци. 

Член 59 
Припадниците на стражата и другите работници 

на казнено-поправната установа, одредени со про-
пис што го донесува републичкиот секретар за 
правосудство, имаат службени легитимации. 

Член 60 
Стопанско-инструкторската служба се грижи 

за организирањето и работењето на посебните орга-
низации и единици со стопанска дејност, за органи-
зирањето и работењето надвор од посебните орга-
низации и единици, за работењето и остручувањето 
на осудените лица за вршење на работа во посеб-

ните организации и единици и надвор од нив, како 
и за спроведувањето на други работи одредени со 
закон или со општ акт на казнено-поправната уста-
нова. 

Член 61 
Здравствената служба ги врши работите на ор-

ганизирањето и преземањето на хигиенски и здрав-
ствени мерки за осудените лица, укажување на 
здравствена заштита на осудените лица и вршење 
на други работи одредени со закон или со општ 
акт на казнено-поправната установа. 

Член 62 
Извршно-управната и финансиската служба ги 

врши работите на организирањето на извршно-
управните, стручните, правните и финансиските ра-
боти, им укажува правна помош на осудените лица, 
го води економатот и депозитот на осудените лица, 
ја води пропишаната евиденција за осудените лица 
и врши други работи одредени со закон или со 
општ акт на казнено-поправната установа. 

Член 63 
Непосреден надзор над извршувањето на каз-

ната затвор во казнено-поправна установа врши 
Секретаријатот, заради обезбедување на единствено 
извршување на казната затвор, пренесување на по-
зитивните искуства од работата, анализирање и 
проучување на работата на одделни служби и дава-
ње на стручна помош. 

Надзорот над извршувањето на казната затвор 
го опфаќа и увидот во целокупната работа на каз-
нено-поправната установа и одделни служби зара-
ди унапредување и правилно и ефикасно вршење 
на работите. 

Член 64 
Надзорот во поглед на законитото и правилно 

постапување спрема осудените и притворените ли-
ца во казнено-поправната установа го вршат Се-
кретаријатот и општинскиот суд. 

Во вршењето на овој надзор овластеното служ-
бено лице на Секретаријатот односно претседате-
лот или определен судија на општинскиот суд, на 
чие подрачје се наоѓа затворот, е должен повремено 
да ги посетува осудените лица во казнено-поправ-
ната установа и да известува за постапувањето со 
нив и за тоа дали се обезбедени услови кои овоз-
можуваат законито и правилно постапување, како 
и да предлага мерки за отстранување на констати-
раните недостатоци. 

Член 65 
Прописите за правата, обврските, одговорноста 

и самоуправувањето на работниците во работните 
заедници на органите на управата, како и за сред-
ствата за работа на органите на управата во Ре-
публиката, сходно се применуваат и на работниците 
во работните заедници на казнено-поправните уста-
нови и воспитно-поправните домови, ако со овој 
или со друг закон не е поинаку одредено. 

4. Одговорност за повреда на работната должност 

Член бб 
Барање за поведување на постапка против ра-

ботник на казнено-поправна установа или на вос-
питно-поправен дом за повреда на работната обвр-
ска или повреда на работната дисциплина може да 
поднесе и републичкиот секретар за правосудство, 
кога во вршењето на надзорот ќе се утврди повре-
да, а управителот на установата односно домот не 
поднесе барање за поведување на постапка. 

Член 67 
Против одлуката на дисциплинската комисија 

донесена во прв степен може да се вложи жалба 
до дисциплинската комисија при Секретаријатот, во 
рок од осум дена од врачувањето на одлуката. 

Комисијата од став 1 на овој член ја именува 
републичкиот секретар за правосудство. 
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5. Пензиско и здравствено осигурување 
и материјално обезбедување 

Член 68 
Работни места на определени должности во каз-

нено-поправната установа и воспитно-поправен дом, 
на кои тежината на работите и посебните услови 
под кои тие се вршат битно влијаат врз намалува-
њето на работната способност, се сметаат: 

1. стража за обезбедување, 
2. воспитувачи, 
3. здравствени работници, и 
4. инструктори во посебни стопански организа-

ции и посебни стопански единици. 
Извршниот совет на Собранието на СРМ ги 

одредува другите работни места што имаат карак-
тер на одредени должности во казнено-поправната 
установа и воспитно-поправен дом во смисла на 
став 1 на овој член. 

Член 69 
Личните доходи на работниците од член 68 на 

овој закон се поголеми до 20% од личните доходи 
на работниците со соодветни квалификации односно 
стручна подготовка во казнено-поправна установа и 
воспитно-поправен дом, утврдени со -општите акти. 

Член 70 
На работниците во казнено-поправна установа 

и воспитно-поправен дом од член 68 на овој закон 
секои 12 месеци ефективно поминати на тие долж-
ности им се сметаат како 16 месеци стаж на осигу -
рување (стаж со зголемено траење). 

Одредбата од став 1 на овој член не се одне-
сува на времето што работникот го поминал на 
стручно образование или усовршување, на кое е 
упатен од казнено-поправната установа односно 
воспитно-поправниот дом. 

Член 71 
На работник во казнено-поправна установа и 

воспитно-поправен дом, кој има најмалку 20 години 
пензиски стаж, од кои најмалку 10 години ефек-
тивно поминати на работни места на кои стажот 
на осигурувањето се смета со зголемено траење, 
може да му престане работниот однос во казнено-
поправната установа и воспитно-поправниот дом со 
право на лична пензија, без оглед на годините на 
животот, ако тоа го бара потребата на службата. 

За престанок на работниот однос на работник 
во казнено-поправната установа и воспитно-попра-
вен дом по потреба на службата, по предлог од 
управителот на казнено-поправната установа и вос-
питно-поправниот дом, одлучува републичкиот сек-
ретар за правосудство. 

Член 72 
На работник од член 68 на овој закон му при-

паѓа лична пензија која за 20 години пензиски стаж 
изнесува, за маж 55%, а за жена 57,50/о од пензис-
киот основ и се зголемува со коефициентот 2,5% 
од пензискиот основ за секоја натамошна измината 
година, до навршувањето на триесет години пен-
зиски стаж. 

За секоја измината година на пензискиот стаж 
над 30 години пензијата се зголемува со коефици-
ентот 0,5% од пензискиот основ, така што највисо-
ката пензија изнесува 85% од пензискиот основ. 

На работник од член 68 на овој закон, за одре-
дување на инвалидска пензија според должината 
на пензискиот стаж се применуваат процентите од 
став 1„на овој член, со тоа што како највисок про-
цент з^ сите години за пензиски стаж до наполне-
тите 20 години се земаат 55% од пензискиот основ 
за мажи односно 57,5% од пензискиот основ за 
жени. 

Член 73 
На работник во казнено-поправна установа и 

воспитно-поправен дом кој има поминати најмалку 
10 години ефективна служба на работни места за 

кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење, а ќе оствари право на лична пензија спо-
ред прописите за пензиско осигурување и својство-
то на работник му престанало по потреба на служ-
бата со право на лична пензија согласно со член 71 
на овој закон, пензијата му се одредува врз основа 
на износот на просечниот месечен личен доход 
остварен во последната година пред пензионира-
њето. 

Член 74 
На работник од член 68 на овој закон, кој по 

остварувањето правото на лична пензија со пен-
зиски стаж помал од 40 години (маж) односно 35 
години (жена) повторно ќе заснова работен однос 
во здружениот труд или ќе врши други дејности, 
стажот на осигурувањето поминат во такво својст-
во на работник во здружениот труд му се смета по 
престанокот на тој стаж за зголемување на пензи-
јата според одредбите на овој член се додека оси-
гуреникот со тој стаж не наполни пензиски стаж 
од 4Q години односно 35 години. 

За повторно пресметување на стекнатата пен-
зија според член 72 на овој закон, се сметаат само 
оние периоди на вработеност по пензионирањето во 
кои е остварен личен доход еднаков или повисок 
од износот на пензискиот основ од кој е определена 
пензијата. 

Врз основа на периодите на работа поминати по 
пензионирањето, кои не се сметаат во стажот на 
осигурувањето за зголемување на пензијата според 
став 2 на овој член, на осигурениот му припаѓа, 
покрај порано здобиената пензија, и разлика меѓу 
пензијата пресметана според пензискиот стаж стек-
нат од пензионирањето и пензијата пресметана спо-
ред вкупниот пензиски стаж. Овие пензии се прес-
метуваат врз основа на личниот доход остварен за 
време на вработеноста по пензионирањето на начин 
одреден според општите прогони. Ако вработување-
то по пензионирањето траело помалку од пет го-
дини, просекот на личниот доход заради определу-
вање на пензискиот основ се утврдува според вкуп-
ното времетраење на осигурувањето. 

Член 75 
На работник од член 71 на овој закон, кој по 

остварувањето на лична пензија поминал најмалку 
три години во работен однос во здружениот труд 
или во вршење на друга дејност и кој ја исполнил 
старосната граница одредена со општите прописи за 
пензиско и инвалидско осигурување или наполнил 
пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 го-
дини (жена) ќе му се одреди, по негово барање, 
наместо пензијата што ја остварил како работник 
од член 71 на овој закон, нова пензија според оп-
штите прописи. 

За одредување на нова пензија според овој 
член се земаат исклучиво личните доходи што ги 
остварил осигуреникот по пензионирањето. Ако вра-
ботувањето по пензионирањето траело помалку од 
пет години, просекот на личниот доход, заради од-
редување на пензискиот основ, се утврдува според 
вкупното времетраење на осигурувањето. 

Член 76 
Работник во казнено-поправна установа и вос-

питно-поправен дом, кој е пензиониран по потреба 
на службата според овој закон и прописите што беа 
во важност до влегувањето во сила на овој закон 
и кој повторно ќе заснове работен однос во здру-
жениот труд или ќе врши работи за организација 
на здружениот труд, задруга, државен орган, оп-
штествена и друга самоуправна организација и за-
едница или ќе врши самостојна дејност по основ 
на која е осигуран, освен самостојна уметничка деј-
ност, има право на дел од пензијата под услови и 
во висина што ќе ги пропише Извршниот совет на 
Собранието на СРМ. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесу-
ва на работник кој остварил пензија според овој 
закон и прописите што беа во важност до влегу-
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вањето во сила на овој закон, ако во моментот на 
остварувањето на пензијата наполнил пензиски 
стаж од 40 години (маж) односно 35 (жена) или ако 
таков пензиски стаж оствари по пензионирањето. 

На другите работници во казнено-поправна ус-
танова и воспитно-поправен дом во поглед на ко-
ристењето на личната пензија за време на врабо-
тувањето се применуваат одредбите на општите 
прописи. 

Член 77 
На работник во казнено-поправна установа и 

воспитно-поправен дом, кој остварил право на пен-
зија и поминал на работа над 25 години, му при-
паѓа отпратнина во висина на личниот доход оства-
рен во последните пет месеци. На другите работ-
ници што го оствариле правото на пензија им при-
паѓа отпратнина во висина на личниот доход оства-
рен во последните три месеци. 

Член 78 
Работник на казнено-поправна установа и вос-

питно-поправен дом, кој во вршењето или по повод 
вршењето на службена работа го изгуби животот 
или граѓанин кој го изгуби животот при помага-
њето во вршењето на овие работи, ќе се погребе на 
трошок на казнено-поправната установа односно 
воспитно-поправниот дом во местото што ќе го од-
реди неговото семејство. 

Во случаите од став 1 на овој член, на семеј-
ството што го издржувал загинатиот работник или 
граѓанин му припаѓа еднократна парична помош во 
висина на едногодишен личен доход што работникот 
или граѓанинот го остварил во последните 12 ме-
сеци. 

Надоместокот од став 2 на овој член се испла-
тува од средствата на казнено-поправната установа 
односно воспитно-поправниот дом, во која работ-
никот бил на работа или во чии работи граѓанинот 
помагал. 

Член 79 
На работници на работни места со одредени 

должности во казнено-поправна установа и вос-
питно-поправен дом, во случај на привремена не-
способност за работа, им припаѓа надоместок во ви-
сина на аконтацијата на личниот доход. 

Разликата меѓу висината на надоместокот за 
време на привремената неспособност за работа што 
паѓа на товар на средствата на заедницата на 
здравственото осигурување според прописите за 
здравствено осигурување и надоместокот што се 
исплатува согласно со став 1 на овој член, на за-
едницата на здравственото осигурување ја надомес-
тува општината односно Републиката. 

Член 80 
Казнено-поправната установа и воспитно-поп-

равниот дом се должни да ги осигуруваат во случај 
на смрт или трајно губење на работната способност 
работниците што работат на работни места кои се 
особено опасни по здравјето и животот. 

Работните места од став 1 на овој член ги одре-
дува работната заедница со општ акт, во соглас-
ност со републичкиот секретар за правосудство. 

Член 81 
' Лична пензија, според овој закон, му припаѓа 

на работник на казнено-поправна установа и вос-
питно-поправен дом, кој, иако во моментот на оства-
рувањето на правото не е на одредени должности 
од член 68 на овој закон, има најмалку 20 години 
пензиски стаж, од кои најмалку 10 години ефектив-
но поминати на должностите наведени во член 68 
на овој закон. 

Член 82 
Здравствената и психофизичката неспособност 

на работниците за работа во казнено-поправна 
установа и воспитно-поправен дом ја утврдува 
здравствена комисија одредена од републичкиот 
секретар за правосудство. 

Трошоците за работа на комисијата од став 1 
на овој член ги сноси казнено-поправната уста-
нова односно воспитно-поправниот дом што го упа-
тил работникот чија неспособност треба да се 
утврди. 

Глава IV 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЗАТВОР 

1. Упатување на осудени лица 

Член 83 
Надлежниот општински суд е должен да ги 

преземе потребните дејствија заради извршување на 
казната затвор веднаш по приемот на извршната 
одлука, а најдоцна во рок од осум дена по нејзи-
ниот прием. 

За осуденото лице кое не ја регулирало воена-
та обврска, судот веднаш го известува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на народ-
ната одбрана, дека осуденото лице ќе биде упатено 
на издржување на казна затвор. 

Член 84 
Осуденото лице кое е на слобода, го повикува 

на издржување на казната затвор општинскиот суд 
на чие подрачје има живеалиште односно престо-
јувалиште, на начин одреден во овој закон. 

Осудениот кој е во притвор, на издржување на 
казната затвор го упатува општинскиот суд на чие 
подрачје е затворот во кој е сместено притвореното 
лице. 

Трошоците за возната карта на осудените, ако 
треба да користат меѓуградски превозни средства и 
за спровод на притворените лица од став 2 на овој 
член, ги сноси казнено-поправната установа во која 
се упатуваат. 

Член 85 
Општинскиот суд што ја донел првостепената 

одлука ги презема мерките потребни за пронаоѓа-
ње на осудениот чие живеалиште е непознато или 
кој е осуден во отсуство. Ако одлуката во прв сте-
пен ја донел окружен суд, тој, заради преземање на 
овие мерки, ќе ја достави извршната одлука до оп-
штинскиот суд во неговото седиште. 

Ако не се знае живеалиштето или престојува-
лиштето на осудениот, судот ќе побара од органот 
за внатрешни работи да го пронајде и да го извес-
ти судот за неговата адреса. 

Член 86 
Повикувањето за извршување на казната над 

осудениот се врши на тој начин што му се доста-
вува лично упатен акт, во кој е означен денот кога 
треба да се јави во определената казнено-поправна 
установа. 

Во упатниот акт стои и предупредувањето дека, 
ако осудениот не се јави во определениот ден во 
казнено-поправната установа, ќе биде присилно 
спроведен и ќе ги сноси трошоците на спроведу-
вањето. 

Денот на јавувањето во казнено-поправната ус-
танова се одредува така што на осудениот да му 
остане најмалку осум, а најмногу 30 дена од денот 
на приемот на упатниот акт. 

Општинскиот суд истовремено ја известува и 
казнено-поправната установа за денот во кој осу-
дениот треба да се јави и и доставува препис од 
пресудата, извод од казнената евиденција, како и 
други податоци со кои располага. 

Кога на издржување на казна се упатува осу-
дено лице кое издржува малолетни деца или лица 
кои се неспособни да се грижат за себеси или ма-
теријално се необезбедени, надлежниот суд ќе го 
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извести надлежниот орган за социјална заштита 
пред упатувањето на осудениот на издржување на 
казната. 

Органот од став 5 на овој член е должен вед-
наш да ги преземе потребните мерки за згрижу-
вање на таквите лица. 

Член 87 
Кога судот ќе биде известен од казнено-поп-

равната установа дека осудениот не се јавил во 
определениот ден за извршување на казната, без 
одлагање ќе издаде наредба до општинскиот орган 
за внатрешни работи за присилно приведување на 
осудениот. Трошоците за спроведувањето ги подне-
сува осуденото лице. 

За осудените лица што се кријат или се нао-
ѓаат во бегство, надлежниот општински суд доне-
сува наредба за издавање на потерница и ја доста-
вува до надлежниот орган за внатрешни работи за 
извршувале. Кога осудениот ќе биде фатен, се 
спроведува во определената казнено-поправна ус-
танова, а трошоците на спроведувањето ги подне-
сува тој. 

Судот кој наредил издавање на потерница е 
должен потерницата веднаш да ја повлече штом 
ќе се пронајде осуденото лице, кога ќе настапи за-
стареност на извршувањето на казната или кога 
постојат други причини поради кои потерницата ве-
ќе не е потребна. 

Решението за наплата на трошоците го доне-
сува и извршува судот надлежен за извршување на 
казната ЗАТВОР. 

Осуденото лице има право на жалба до окруж-
ниот суд против решението за наплата на трошо-
ците во рок од осум дена по приемот на решението. 

Член 88 
Почетокот на издржувањето на казната се сме-

та од денот кога осуденото лице само ќе се јави 
заради издржување на казната, а во случај на при-
силно спроведување од денот кога ќе биде лишен 
од слобода. 

Член 89 
Осуденото лице кое е во притвор, а кое врз 

основа на Законот за кривичната постапка бара да 
биде упатено на издржување на казна затвор пред 
правосилноста на пресудата, дава за тоа изјава на 
записник пред судијата што го судел во прв степен, 
односно судијата што ќе го определи претседателот 
на судот. При приемот на ваквата изјава судијата 
го предупредува осудениот дека во казнено-поправ-
ната установа ќе биде изедначен во должностите и 
правата со другите осудени лица. 

При одлучувањето по барањето на осуденото 
лице особено ќе се земе предвид времето кое спо-
ред првостепената пресуда осудениот би требало, по 
засметувањето на притворот, да го помине на издр-
жување на казната и оддалеченоста на казнено-
поправната установа, со оглед на потребата да биде 
обезбедено присуство на осудениот во друга кри-
вична постапка. 

Решението со кое е уважено барањето на осу-
деното лице што е во притвор и еден примерок од 
првостепената пресуда, судијата без одлагање ги 
доставува до општинскиот суд надлежен за упату-
вање на осудениот во казнено-поправната установа. 
Надлежниот општински суд ќе му издаде упатен 
акт на затворот во кој е сместено осуденото лице 
тоа да се спроведе во соодветната казнено-поправна 
установа. Времето поминато во оваа установа до 
правосилноста на пресудата се засметува во каз-
ната. 

2. Одлагање почетокот на извршувањето 
на казната затвор 

Член 90 
На осуденото лице што се наоѓа на слобода 

може, по негова молба, да му се одложи почетокот 
на извршувањето на казната затвор ако: 

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

ното семејство на осудениот; 
3) одлагањето е потребно заради извршување 

или довршување на неодложни полски или сезон-
ски работи или работи предизвикани со елементар-
на непогода или со друга несреќа, а во семејството 
на осудениот нема друга доволна работна сила; 

4) осудениот е обврзан да изврши одредена ра-
бота што веќе ја започнал, а поради неизвршува-
њето на таа работа би настапила позначителна 
штета; 

5) одлагањето на осудениот му е потребно за-
ради завршување на училишната година или за по-
лагање на испит за кој се подготвувал; 

6) заедно со осуденото лице се осудени него-
виот брачен другар или други членови на заед-
ничкото домаќинство, или ако тие веќе се наоѓаат 
на издржување на казната, а со упатувањето на 
сите овие лица на издржување на казна би била 
загрозена издршката на старите, болните или мало-
летните членови на домаќинството; 

7) е осудена жена која дои дете помало од една 
година или која е бремена, а до породувањето не 
преостануваат повеќе од три месеци; 

8) е потребно осуденото лице одредено време да 
се грижи за воспитување и чување на децата или 
згрижување на немоќни лица за кои е должно да 
се грижи, според мислењето на органите за соци-
јална заштита на општината на чие подрачје де-
цата или тие лица имаат живеалиште или престо-
јувалиште. 

Извршувањето на казната во случаите од точ-
ка 1, став 1 на овој член може да се одложи доде-
ка трае болеста, во случаите од точка 2) до точка 4) 
и точка 8) најдолго за три месеци, во случаите од 
точка 5) до завршување на училишната година и 
шест месеци за испит, во случаите од точка 6) на ј -
долго за шест месеци, а во случаите од точка 7) до 
наполнувањето на една година од животот на де-
тето. 

По исклучок, осуденото лице може да поднесе 
повторно молба за одлагање на почетокот на извр-
шување на казната под условите предвидени во 
став 1, точка 1 и 2 на овој член, кога за тоа има 
оправдани причини. 

Ч л е н 91 
Молбата за одлагање почетокот на извршува-

њето на казната затвор се поднесува во рок од три 
дена од денот на приемот на упатниот акт. Ако 
причината за одлагање од член 90, став 1, точка 1 
и 2 на овој закон настанала по тој рок, молбата мо-
же да се поднесе до денот кога осудениот треба да 
се јави заради издржување на казната. 

Кон молбата се прилагаат докази за причините 
кои го оправдуваат одлагањето. 

По молбата за одлагање почетокот на извршу-
вањето на казната затвор решава претседателот на 
надлежниот општински суд или од него овластен 
судија, кој е должен да донесе решение во рок од 
три дена по приемот на молбата. Пред донесување-
то на решението 'општинскиот суд може да ги из-
врши потребните проверувања заради утврдување 
на фактите наведени во молбата. До донесувањето 
на решението по молбата се одлага почетокот на 
извршувањето на казната. 

Член 92 
Против решението со кое се одбива молбата за 

одлагање почетокот на извршувањето на казната 
затвор, осуденото лице има право на жалба до 
претседателот на надлежниот окружен суд, во рок 
од три дена од денот на приемот на првостепеното 
решение. Жалбата го одлага извршувањето на каз-
ната. Претседателот на окружниот суд е должен да 
донесе решение по жалбата во рок од три дена по 
приемот на жалбата. 

Против решението на претседателот на судот не 
може да се поведе управен спор. 



8 јуни 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ч Бр. 19 - Стр. 491 

Член 93 
Ако осуденото лице на казна затвор е повикано 

на отслужување на воен рок или воена вежба, се 
упатува на издржување на казната пред отслужу-
вањето на воениот рок односно воената вежба. 

На лицето кое во текот на отслужувањето на 
воениот рок или за време на воена вежба е осуде-
но на казна затвор до шест месеци за кривично 
дело сторено пред да отпочне со отслужување на 
воениот рок или на воената вежба, ќе му се одло-
ж и почетокот на издржувањето на казната до за-
вршувањето на воениот рок односно воената вежба. 

Извршувањето на казната се одлага и на осу-
дено лице на казна затвор или малолетнички зат-
вор до две години, ако е изречена за кривично де-
ло сторено пред да отпочне со отслужувањето на 
воениот рок, а до завршувањето на воениот рок не 
му преостануваат повеќе од шест месеци. 

Член 94 
Кога надлежниот јавен обвинител, врз основа 

на законското овластување, ќе побара одлагање на 
почетокот на извршувањето на казната затвор, над-
лежниот општински суд нема да го повика осуде-
ниот, а ако веќе го повикал, но уште не поминал 
рокот за јавување во казнено-поправната установа, 
ќе донесе решение за одлагање почетокот на извр-
шувањето на казната. 

Одлагањето почетокот на извршувањето на каз-
ната во случаите од став 1 на овој член трае до-
дека јавниот обвинител не го извести надлежниот 
општински суд дека може да се отпочне со извр-
шувањето на казната затвор, односно до донесу-
вањето на одлука по правното средство на јавниот 
обвинител. 

Член 95 
Судот може, по спроведената постапка, да го 

отповика одложениот почеток на извршувањето на 
казната затвор во случај ако престанат причините 
поради кои тоа е дозволено, како и во случај кога 
осудениот не го користел одобреното одлагање за 
целите за кои тоа е дадено. 

Член 96 
Одлагање почетокот на извршувањето на каз-

ната затвор може да одреди и првостепениот суд 
надлежен за одлучување по барање за повторува-
ње на кривичната постапка поднесено во корист 
на осудениот под условите предвидени со закон. 

Одлагање почетокот на извршувањето на каз-
ната може да одреди и првостепениот суд или су-
дот надлежен за одлучување по барање за вонред-
но преиспитување на правосилна пресуда под усло-
вите предвидени со закон. 

3. Прием на осудени лица 

Член 97 
Осуденото лице се прима во казнено-поправ-

ната установа на издржување на казната затвор 
врз основа на упатен акт издаден од надлежниот 
суд. 

При приемот на осуденото лице во казнено-
поправната установа се утврдува идентитетот спо-
ред личните податоци наведени во судската пресу-
да или со други исправи подобни за утврдување на 
идентитетот. Осуденото лице се фотографира и дак-
тилоскопира. 

Член 98 
Осуденото лице кое е на слобода, ако не се 

јави во одредениот ден за издржување на казната 
затвор, казнено-поправната установа ќе го извести 
за тоа надлежниот суд. 

Казнено-поправната установа за почетокот на 
извршувањето на казната затвор е должна во рок 
од осум дена да го извести судот што го упатил 
лицето на издржување на казната. 

Член 99 
Осуденото лице кое е примено во казнено-поп-

равната установа се запишува во матичната книга 
на осудените и за него се оформува личен лист, во 
кој се внесуваат податоци за личноста на осуде-
ниот и за сите промени што ќе настанат во текот 
на издржувањето на казната. 

Член 100 
По приемот во казнено-поправната установа 

осуденото лице се задржува одредено време во 
приемно-отпусното одделение. 

Престојот во приемно-отпусното одделение на 
казнено-поправната установа трае до 30 дена. 

Во приемно-отпусното одделение се врши испи-
тување на личноста на осудениот според научните 
методи од криминолошко, медицинско, психолошко, 
социјално и психијатриско гледиште, а потоа се 
врши класификација на осуденото лице и се одре-
дува начинот на постапување. 

Упатство за класификација на осудените лица 
донесува управителот на казнено-поправната уста-
нова во согласност со републичкиот секретар за 
правосудство. 

Член 101 
За време на престојувањето во приемно-от-

пусното одделение во кое се врши испитување на 
личноста, о,суденото лице се запознава со куќниот 
ред, правата и должностите што ги има за време 
на издржувањето на казната, со начинот на кој 
може да ги остварува своите права и со дисци-
плинските казни што можат да му се изречат. 

На осуденото лице за ова време на престојува-
ње во приемно-отпусното одделение треба да му 
бидат достапни сите прописи што ја регулираат не-
говата положба, правата и должностите за време 
на издржувањето на казната затвор. 

Член 102 
Осудените лица во казнено-поправните устано-

ви, според личните својства, се распоредуваат во 
одделенија кои ќе овозможат преземање на исто-
видни мерки за превоспитување и одржување на 
дисциплината. 

Во одделенијата осудените лица според нивно-
то однесување, можат да се делат и во групи со 
различни погодности. 

Распоредот на осудените во посебни одделени-
ја и групи го врши управителот на казнено-поп-
равната установа, по предлог од службата за пре-
воспитување. Во зависност од однесувањето, зала-
гањето во работата и дисциплината, може да се 
врши преместување на осудените лица од една во 
друга група или одделение (рекласификација). 

Член 103 
Врз основа на добиените податоци за личнос-

та на осудениот, управителот на казнено-поправна-
та установа, ако утврди дека е потребно осудениот 
да биде осамен уште во почетокот на издржува-
њето на казната, ќе даде предлог до Секретарија-
тот, со мислење на лекар. 

Додека не се донесе решение по предлогот на 
управителот, осудениот ќе се смести одвоено од 
другите осудени лица. 

Глава V 

ПОЛОЖБА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИДА 

1. Сместување, исхрана и облека на осудените лица 

Член 104 
Сместувањето на осудените лица треба да одго-

вара на хигиенските барања и месните климатски 
прилики. 

На осудените лица им се обезбедува исхрана 
која е доволна за одржување на здравјето и на те-
лесната способност, 
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Член 105 
Во казнено-поправната установа осудените ли-

ца се сместуваат во заеднички простории за дневен 
престој и заеднички спални. По исклучок, осуде-
ните лица можат да бидат издвоени во посебни 
простории ако тоа го бараат здравствени причини 
или заради обезбедување на потребната дисципли-
на и превоспитување. 

Секое осудено лице има посебна постела. 
Просториите во кои престојуваат осудените ли-

ца треба да бидат хигиенски и просторни, така што 
за секое осудено лице просечно да се обезбедат 
најмалку осум кубни метра простор. Просториите 
во кои осудените лица живеат и работат мораат да 
бидат доволно осветлени за да овозможат работа и 
читање без расипување на видот. Просториите, по 
потреба, се затоплуваат. 

Во казнено-поправната установа се обезбеду-
ваат услови за одржување на телесна чистота, како 
и соодветни санитарни уреди за задоволување на 
хигиенските потреби. 

Сите простории во казнено-поправната установа 
се одржуваат уредно и чисто. 

Член 106 
Републичкиот секретар за правосудство ќе за-

брани упатување на осудени лица на издржување 
на казна односно ќе запре натамошно издржување 
на казна во одделни простории на казнено-поправни 
установи или во цела казнено-поправна установа 
односно одделенија, ако не ги исполнуваат услови-
те пропишани со овој закон и ќе одреди друга про-
сторија односно друга казнено-поправна установа 
во која ќе започне или ќе продолжи издржувањето 
на казната^ 

Член 107 
Осудените лица добиваат по три оброка дневно 

храна која содржи најмалку 2.500 калории. 
Осудените лица што работат на потешки работи, 

добиваат четири оброка дневно. Потешките работи 
се одредуваат со општ акт на работната заедница, 
донесен во согласност со управителот на казнено" 
поправната установа. 

Волните осудени лица и жени во породилното 
одделение, пред и по породувањето, добиваат хра-
на во одредени видови и во количества одредени од 
лекар. 

Секој ден, пред делењето на оброците, управи-
телот односно лицето што тој ќе го одреди, го про-
верува квалитетот на храната што им се дава на 
осудените и наодот го внесува во контролната 
книга. 

Храната на осудените лица мора да биде вкусно 
приготвена и разновидна, според таблицата за ис-
храна. 

На осудените им се обезбедува во секое време 
здрава вода за пиење. 

Член 108 
Во казнено-поправна установа постои продав-

ница во која осудените лица можат да купуваат 
прехранбени производи и предмети за лична упот-
реба. 

Член 109 
На осудените лица им се забранува употреба на 

алкохол, опивни дроги, супстанции или препарати 
кои се прогласени за опивни дроги или психотроп-
ни супстанции. 

Член НО 
Во казнено-поправната установа осудените лица 

носат еднообразна облека. 
На осудените лица кои работат им се обезбе-

дува работна облека. 
Облеката, долната облека и обувките треба да 

одговараат на климатските услови и годишното 
време. 

2. Работа на осудените лица 

Член 111 
Работата на осудените лица се организира и 

врши, по правило, во посебни организации и едини-
ци со стопанска дејност во казнено-поправната ус-
танова како и на работа организирана надвор од 
неа, под условите предвидени со овој закон. 

Осудените лица можат да работат и надвор од 
казнено-поправната установа на изведување на ра-
боти во организации на здружениот труд, други 
самоуправни организации и заедници и во државни 
органи, како и во други казнено-поправни установи 
и воспитно-поправен дом, "ако се обезбедени усло-
ви за постигање целите на извршувањето на каз-
ната затвор. 

Со организациите, заедниците, државните орга-
ни и другите казнено-поправни установи и воспит-
ко-поправниот дом од став 2 на овој член за изве-
дување на работите се склучува посебен договор. 

За организирање на работа надвор од казнено-
поправната устнова одобрение дава републичкиот 
секретар за правосудство. 

Член 112 
На осудените лица, во согласност со потребите 

на нивното превоспитување, им се одредува видот 
на работата според4 нивните телесни, душевни и 
стручни способности, според можностите што пос-
тојат во казнено-поправната установа и според пот-
ребите на дисциплината. Во овие граници ќе се 
води сметка и за желбата на осуденото лице да 
врши одреден вид работа. 

При изборот на струката што ќе ја изучуваат 
осудените лица за кои се организира настава за 
стручно оспособување и усовршување, ќе се води 
сметка за нивните способности и склоности, за мож-
ностите на установата и за другите посебни окол-
ности што се важни за остварувањето целта на из-
вршувањето на казната. 

Член 113 ^ ^ 
Полното работно време на осудените лица изне-

сува 42 часа неделно. 
По исклучок, полното работно време на осуде-

ните лица може да трае и повеќе од 42 часа сед-
мично во случаите и под условите одредени со закон. 

Надвор од полното работно време на работа од 
основен вид осудените можат, најмногу до два ча-
са дневно, да работат на дејности кои се потребни 
за одржување на чистотата и овозможување нор-
мален живот во казнено-поправната установа. 

Осудените лица кои посетуваат настава во каз-
нено-поправните установи можат да користат скра-
тено работно време. 

Член 114 
Осудените лица имаат право на осумчасовен 

непрекинат одмор во текот на 24 часа и еден ден 
одмор во неделата. 

На осудените лица што работат во затворени 
простории мора да им се овозможи најмалку два 
часа дневно да поминат на чист воздух. 

Осудените лица што поминале на редовна ра-
бота непрекинато 11 месеци, вклучувајќи го и вре-
мето за лекување поради повреди на работа или 
професионална болест, имаат право на непре-
кинат одмор од 18 дена во текот на една година. 

Член 115 
Општите прописи за хигиено-техничките и заш-

титните мерки при работа се применуваат и на ра-
ботата на осудените лица. 

Осудените лица имаат право на инвалидско 
осигурување во случај на несреќа при работа или 
професионална болест. 
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Член 116 
Осудените лица имаат право на надоместок за 

извршената работа. 
Надоместокот за работа се одредува во висина 

од една петина до една третина од доходот што се 
остварува за истовидиа работа и за еднаков учи-
нок надвор од казнено-поправната установа, во за-
висност од работата и работната обврска и остру-
ченоста на осуденото лице за извршување на ра-
ботата, од видот, количеството и квалитетот на ра-
ботата, и од придонесот на осуденото лице за на-
малување на трошоците на производството. 

На осудените лица што постигнуваат поголем 
учинок и подобар квалитет од одредениот, или кои 
не ја исполнуваат нормата и не го постигнуваат 
пропишаниот квалитет, надоместокот им се зголему-
ва односно намалува за 100/о до 20% од пропиша-
ната ставка. 

За работа подолга од полното работно време на 
осудените надоместокот им се зголемува за 50%. 

Поблиски прописи за начинот на одредување 
висината на надоместокот за работа на осудените 
лица донесува управителот на казнено-поправната 
установа во согласност со републичкиот секретар за 
правосудство. 

Член 117 
Од надоместокот за работа 30% се чува како 

задолжителна заштеда на осуденото лице на смет-
ка на казнено-поправната установа и овој износ на 
осудениот му се предава при отпуштањето од издр-
жувањето на казната. 

По молба на осуденото лице, поради тешка 
имотна состојба во потесното семејство, заради из-
дршка на лице за кое осудениот е должен да се 
грижи и во други оправдани случаи, управителот 
на казнено-поправната установа може да одобри 
осудениот дел од задолжителната заштеда ' да ко-
ристи и предвремено за оваа намена. 

Со останатиот дел од надоместокот за работа 
осуденото лице располага слободно, една половина 
од овој дел може да биде предмет на извршување 
врз основа на извршната одлука на судот со која 
осуденото лице е задолжено да им дава издршка 
на децата, брачниот другар или родителите, или врз 
основа на извршната одлука на судот за надомес-
ток на штетата што ја предизвикал осудениот со 
кривичното, дело. 

Член 118 
Доходот што го остварува казнено-поправната 

установа од работата на осудените лица се распо-
редува и користи според одредбите на овој закон 
и Законот за организацијата и работењето на по-
себните организации и единици со стопанска деј-
ност во казнено-поправните установи и воспитно-
поправните домови. 

Член 119 
Управителот на казнено-поправната установа 

може да донесе решение, од делот на надоместокот 
за работа на осуденото лице со кој тоа слободно 
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 од крајно невнимание ја 
предизвикал за време на издржувањето на казната, 
како и трошоците за неговото спроведување, кога 
нив ги поднесува според законот. Против решение-
то на управителот на казнено-поправната устано-
ва за надоместок на штетата осудениот може да 
изјави жалба до Секретаријатот во рок од 15 дена 
од денот на врачувањето на решението. 

Ако штетата го надминува износот од 2.000 ди-
нари а осуденото лице одбива да ја плати, надо-
местокот се остварува пред редовен суд според од-
редбите на Законот за процесната постапка. 

Член: 120 
За пронајдоците и техничките унапредувања 

остварени во текот на издржувањето на казната на 
осудените лица им припаѓаат правата согласно со 
општите прописи. 

Член 121 
На осудените лица кои без своја вина не ра-

ботат, а немаат сопствени средства, ќе им се обез-
беди намирување на најнужните потреби со давање 
на потребните предмети. 

На осудените лица што ќе се разболат на ра-
бота во казнено-поправната установа, за времето 
додека поради болест не работат им припаѓа една 
половина од просечниот месечен надоместок за ра-
бота во редовното работно време што го примале за 
последните шест месеци, а ако работеле помалку 
од шест месеци — просечниот месечен надоместок 
за времето за кое работеле. 

За време на непрекинат одмор (член 114, став 
3), осуденото лице прима надоместок во висина на 
просечниот надоместок на работата во редовно ра-
ботно време што ги примал во последните шест ме-
сеци. 

3. Основно и насочено воспитување и 
образование на осудените лица 

Член 122 
Во казнено-поправна установа за осудените ли-

ца, особено за младите полнолетни лица кои не-
маат завршено основно образование, се организи-
ра основно воспитување и образование. 

Во зависност од условите и потребите на каз-
нено-поправната установа заради остручување и 
оспособување на осудените лица се организира на-
сочено воспитување и образование на осудените 
лица. 

Член 123 
Осудените лица кои ќе положат испит за завр-

шено основно или насочено воспитување и образо-
вание во казнено-поправна установа добиваат сви-
детелство. Од свидетелството не смее да се гледа 
дека воспитувањето и образованието е добиено во 
казнено-поправна установа. 

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

4. Здравствена заштита на осудените лица 

Член 124 
Осудените лица имаат право на бесплатна 

здравствена заштита. 
На осудените лица им се обезбедува потребна 

лекарска помош и болничко лекување. 

Член 125 
На осудени бремени жени и породилки им се 

обезбедува стручна лекарска нега. Детето може да 
остане со мајката, по нејзино барање, до наполнува-
њето на една година, а потоа се предава, спогод-
бено со мајката, на семејството или на надлежниот 
старателски орган, кои ќе ги преземат потребните 
мерки за сместување на детето. Осудените бреме-
ни жени, по предлог од лекарот, се упатуваат во 
породилното одделение, по правило, шест недели 
пред породувањето. Во ова одделение осудената по-
р о д и л а останува, по правило, до навршена една 
година од животот на детето, ако казната не истече 
пред тоа или ако не биде порано пуштена на сло-
бода. 

Ако осудена бремена жена казната затвор ја 
издржува во затвор, ќе се упати во породилното 
одделение на казнено-поправната установа во која 
постојат услови за прифаќање. 
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Во однос на отсуството од работа на осудена 
бремена жена и породилка се применуваат општите 
прописи. 

Член 126 
Здравствената заштита, исхраната и распредел-

бата на храната, водата, личната хигиена на осу-
дените лица, сместувањето, облеката и постели-
ната, хигиената во кругот, работилниците и прос-
ториите во кои осудените лица живеат и работат, 
како и вршењето на физичка култура и спорт, ре-
довно ја контролираат управителот на казнено-поп-
равната установа или од него овластено лице и ле-
карот. 

Член 127 
При приемот на осудените лица на издржување 

на казната затвор, како и при отпуштањето, се 
утврдува нивната здравствена положба. 

Податоците за положбата на здравјето и физич-
ката развиеност, лекарот ја внесува во личниот 
лист на прегледаните осудени лица на управата 
на казнено-поправната установа и предлага презе-
мање на потребни мерки. 

Член 128 
За сместувањето на осудените лица во болни-

ца или амбулантна соба на иста казнено-поправна 
установа заради лекување, одлучува лекарот. 

Во случај на тешка или долготрајна болест за 
чие успешно лекување не постојат услови во каз-
нено-поправната установа, осудените се упатуваат 
во друга казнено-поправна установа, во која по-
стојат услови за такво лекување или во соодветна 
здравствена организација. 

Трошоците на лекувањето ги сноси казнено-
поправната установа што го упатила осудениот. 

Времето поминато надвор од казнено-поправ-
ната установа во болница поради лекување се за-
сметува во казната. 

Член 129 
Осудените лица кои за време на издржување-

то на казната душевно ќе заболат или покажу-
ваат тешка психичка растроеност, утврдена со наод 
на лекар-психиј атар, казнено-поправната установа 
е должна да ги упати во психијатриското одделение 
во истата или друга казнено-поправна установа или 
во здравствена организација за лекување и чува-
ње или во друга соодветна здравствена организа-
ција. 

Осудените лица од став 1 на овој член остану-
ваат на лекување и чување додека престане забо-
лувањето според наодот на лекарот — психијатар. 

Член 130 
Заболените осудени лица можат да бараат, на 

свој трошок, да ги прегледа лекар специјалист, ако 
таков преглед веќе не одредил лекарот на казне-
но-поправната установа. Прегледот ќе се одобри ако 
според мислењето на лекарот на казнено-поправ-
ната установа е потребен, а според мислењето на 
управителот не се загрозува безбедноста ниту се 
дава основана можност осуденото лице да избега. 

На специјалистичкиот преглед задолжително 
присуствува и лекарот на казнено-поправната ус-
танова. 

Член 131 
Ако постојат укажувања дека осудениот со од-

бивање на храна или лекување го доведува во 
опасност својот живот или здравје, ќе се применат 
потребните медицински мерки и без негова соглас-
ност. 

Член 132 
За секоја потешка болест на осудено лице упра-

вата на казнено-поправната установа е должна да 
го извести неговиот брачен другар или најблискиот 
член од семејството или лицето што болниот ќе го 
одреди да биде известено, доколку осудениот не е 
во можност самиот тоа да го стори. 

Член 133 
Во случај на смрт на осудено лице казнено-

поправната установа најитно го известува потесно" -
то семејство, надлежниот извршен суд и надлеж-
ниот матичар на чие подрачје се наоѓа казнено-
поправната установа, како и Секретаријатот. 

По барање од членовите на потесното семејство 
управителот на казнено-поправната установа ќе 
одобри посмртните останки на умреното осудено 
лице да му се предадат на семејството поради за-
коп. Во спротивно, осудениот ќе се закопа на мес-
ните гробишта. 

5. Допишување и примање на посети и 
пратки на осудени лица 

Член 134 
Осудените лица имаат право да примаат пис-

мена од органите и установите и да им упатуваат 
поднесоци заради заштита на своите права и со 
законот заштитени интереси. 

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

Писмената упатени до осудениот се доставуваат 
преку казнено-поправната установа, а преку оваа 
установа и осудениот ги упатува писмените подне-
соци. 

На поднесоците што ги упатуваат осудените ли-
ца сврзани со рок, работникот на казнено-поправ-
ната установа ќе го констатира времето и датумот 
на приемот на поднесокот. 

Казнено-поправната установа е должна со прав-
ни совети да им дава помош на осудените лица во 
поглед на преземањето на потребните дејствија за-
ради заштита на нивните права и интереси. Осу-
дениот кој е неписмен својот поднесок може да го 
даде на записник ка ј овластениот работник на каз-
нено-поправната установа. 

Член 135 
Осудените лица имаат право да се допишуваат 

со членовите на потесното семејство и со други 
лица за кои се претпоставува дека нема штетно да 
влијаат врз нив. 

Како членови на потесното семејство се сме-
таат: брачниот другар, децата, родителите, браќата 
и сестрите, посвоителот и посвоеникот. 

Осуденото лице ги прима и испраќа писмените 
пратки под контрола на управата на казнено-поп-
равната установа. 

Член 136 
Осудените лица имаат право да примаат посети 

на членови на потесното семејство, а по одобре-
ние на управителот на казнено-поправната устано-
ва или Секретаријатот, можат да ги посетуваат и 
други лица. 

Осуденото лице, кое казната затвор ја издржу-
ва во казнено-поправна установа од затворен вид 
или во затворено одделение на казнено-поправна 
установа од општ вид, има право на една посета 
месечно, а ако казната ја издржува во казнено-по-
правна установа од полуотворен вид или отворен 
вид или во полуотворено или отворено одделение во 
казнено-поправна установа од општ вид, има право 
на две посети месечно. 

Осуденото лице има право, по негово барање, 
еднаш месечно да го посети полномошникот што го 
застапува во неговите работи. Управителот или од 
него овластеното лице на казнено-поправна устано-
ва може да му дозволи на осудениот по негово ба-
рање, полномошникот да го посети повеќе пати во 
еден месец, ако се во прашање работи сврзани со 
рок или други неодложни работи. 
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Ако е осудениот странски државјанин, лице без 
државјанство или бегалец, Конзуларниот претстав-
ник на неговата држава или на државата што ги 
штити интересите на односните државјани како и 
претставникот на службената организација што ги 
штити интересите на бегалците, има право да го 
посетува осудениот во границите на куќниот ред. 
Ова право може да се ускрати само ако таквото 
право се ускратува на југословенските конзуларни 
претставници во државата на која и припаѓа осу-
дениот. 

Конзуларниот претставник или претставник на 
службена организација е должен благовремено да 
го извести Секретаријатот за посетата што има на-
мера да му ја стори на осуденото лице. 

Член 137 
Посетите на осудените лица се вршат во време 

и на начин предвидени со куќниот ред на казнено-
поправната установа. 

Со куќниот ред на казнено-поправната устано-
ва се одредува и времетраењето на посетите за од-
делни категории осудени лица, во зависност од нив-
ното однесување и ,залагање во работата. 

Траењето на посетите не може да биде пократ-
ко од половина час. 

Член 138 
Осуденото лице има право да прима пратки со 

долна облека, со предмети за лична употреба и со 
храна. 

Осуденото лице има право да прима книги и 
дневен печат чија содржина не е воспитно штетна. 

Осуденото лице кое ја издржува казната во 
казнено-поправна установа од затворен вид или во 
затворено одделение на казнено-поправна установа 
од општ вид има право на една пратка на два ме-
сеца, а осуденото лице кое казната затвор ја из-
држува во казнено-поправна установа од отворен 
или полуотворен вид или во полуотворено одделе-
ние на казнено-поправна установа од општ вид има 
право на една пратка месечно. 

Видот на предметите и тежината на пратката 
се одредува со куќниот ред на казнено-поправната 
установа. 

Пред врачувањето на пратката нејзината содр-
жина се прегледува во присуство на осудениот. 

Осудените лица имаат право да примаат па-
рична пратка и со парите да располагаат на на-
чин определен со куќниот ред на казнено-поправ-
ната установа. 

6. Погодности на осудените лица 

Член 139 
За добро поведение, однесување и залагање во 

работата управителот на казнено-поправна устано-
ва, по предлог од комисија составена од службите 
на казнено-поправната установа може на осудено 
лице да му даде одделни погодности како што се" 
допишување со лице надвор од кругот на потесното 
семејство, проширување кругот на лицата што мо-
жат да го посетат или дозволување на поголем број 
посети, зголемување на бројот на пратките, при-
мање на посета без надзор во просториите за по-
сета, примање на посета надвор од просториите на 
казнено-поправната установа, послободно движе-
ње, слободно излегување во град, излегување 
во град на група осудени лица под надзор на 
воспитувач заради посета на културно-просвет-
ни и спортски приредби, давање отсуство до се-
дум дена заради престојување во кругот на семеј-
ството и делумно или целосно користење на непре-
кинат годишен одмор надвор од казнено-поправната 
установа. 

Условите и начинот на давање на погодности од 
став 1 на овој член се определуваат со куќниот ред 
на казнено-поправната установа. 

На осуденото лице кое од времето на давање-
то на погодноста до нејзиното користење ги повре-
ди одредбите на куќниот ред со поведение за кое е 
предвидена дисциплинска казна, погодноста може 
да му се ускрати или замени со друг вид погод-
ности. 

7. Поплаки на осудените лица 

Член 140 
Осуденото лице има право на поплака до упра-

вителот на казнено-поправната установа поради по-
вреда на неговите права или за други неправил-
ности што се сторени спрема него во казнено-по-
правната установа. 

Секоја поплака управителот е должен темелно 
да ја испита и по неа да се изјасни. 

Ако осуденото лице не ,Добило одговор на под-
несената поплака или не е задоволно со донесеното 
решение, има право да поднесе писмена претставка 
преку казнено-поправната установа до Секретари-
јатот. 

Осуденото лице има право да се поплаче за по-
вреда на своите права и за неправилности во каз -
нено-поправната установа и на службеното лице 
што врши надзор во казнено-поправната установа 
и тоа без присуство на работник на таа установа. 

Осуденото лице не може да се земе на одго-
ворност за поплакувањето. 

8. Прекин на издржување на казната 

Член 141 
По молба од осуденото лице или по предлог 

од управителот на казнено-поправната установа од 
оправдани причини, по исклучок, на осудениот мо-
же да му се дозволи прекин на издржувањето на 
казната. Прекинот не може да трае подолго од три 
месеци освен кога се дозволува заради лекување, 
кога може да трае до завршувањето на лекувањето 
односно додека е нужно стационарно лекување. 

Осуденото лице кое бара прекин на издржу-
вањето на казната заради лекување е должно да 
приложи наод и мислење од лекари специјалисти. 

Осуденото лице на кое му е дозволен прекин 
на издржување на казната затвор заради лекување, 
с должно секои три месеци да поднесе потврда од 
здравствената установа до Секретаријатот за него-
вата здравствена состојба. 

Прекин на издржувањето на казната ќе се доз-
воли и по барање од надлежниот јавен обвинител, 
кога тој, врз основа на законско овластување ќе 
употреби правно средство. 

Времето поминато на слобода, додека издржува-
њето на казната било прекинато, не се смета во из-
држувањето на казната. 

Молбата на осуденото лице за прекин на издр-
жување на казната, казнено-поправната установа 
со свое мислење ја доставува до Секретаријатот. 

Решение за прекин на издржувањето на казна-
та донесува републичкиот секретар за правосудство. 

Против решението со кое се одбива молбата на 
осуденото лице за прекин на издржувањето на каз-
ната не може да се из јави жалба ниту да се поведе 
управен спор. 

Член 142 
Прекин на издржување на казната може да од-

реди и првостепениот суд надлежен за одлучување 
по барање за повторување на кривичната постапка 
поднесено во корист на осудениот, под условите 
предвидени во закон. 

Прекин на издржување на казната може да од-
реди и првостепениот суд или судот надлежен за 
одлучување по барање за вонредно преиспитува-
ње на правосилна пресуда под условите предвидени 
во закон. 
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Член 143 
Ако во текот на прекинот на казната затвор 

настанат промени кои укажуваат дека одобрениот 
прекин на казната е непотребен, решението за пре-
кинување на казната ќе се укине. 

Глава VI 

ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА 

1. Должност за одржување на ред и дисциплина 
и употреба на средства за присилба 

Член 144 
Осудените лица се должни да се придржуваат 

за законот, одредбите на куќниот ред и наредбите 
на службените лица. 

За одржувањето на редот и дисциплината мо-
жат да се употребат само оние мерки на ограни-
чување што се нужни за одржување на безбедно-
ста и за добро функционирање на заедничкиот жи-
вот во казнено-поправната установа. 

Средства на присилба припадникот на стража-
та може да употребува само кога е тоа неопходно 
да се спречи бегство, физичко напаѓање на работ-
ниците, нанесување повреда на друг, самоповреду-
вање или предизвикување материјална штета од 
страна на осудените лица. 

Физичка сила може да се употреби и кога е 
нужно да се спречи отпор на осудените спрема за-
конита наредба на службено лице. 

Член 145 
Припадниците на стражата смеат да употребат 

огнено оружје при вршењето на службените ра-
боти само ако не е можно поинаку да постапат, а 
со цел: 

1) да го заштитат животот на луѓето; 
2) да одбијат непосреден напад со кој сериозно 

се загрозува нивниот живот; 
3) да одбијат сериозен напад на објектот што 

го обезбедуваат; 
4) да спречат бегство на осудено лице од каз-

нено-поправна установа од затворен вид односно од 
затворено одделение или при спроведување на ли-
це осудено за кривично дело за кое е предвидена 
казна затвор од 15 години или потешка казна. 

Во случаите од став 1 на овој член припадни-
ците на стражата можат да употребат огнено оруж-
је само ако со-употреба на физичка сила, гумена 
палка или други средства на присилба, предвидени 
со прописите за вршење на службата на стражата, 
не можат да обезбедат извршување на службената 
работа. 

Припадниците на стражата кои службата ја вр-
шат под раководство на старешина, смеат да упо-
требат огнено оружје само по негова наредба. На-
редба за употреба на огнено оружје старешината 
може да издаде само во случаите предвидени во 
став 1 и 2 на овој член. 

Овластувањата од овој член ги има и управи-
телот на казнено-поправна установа. 

Член 146 
За употреба средства на присилба (физичка си-

ла, гумена палка, шмркови, солзавци) и огнено 
оружје спрема осудените лица, управителот на каз-
нено-поправната установа е должен веднаш да го 
извести Секретаријатот. 

Член 147 
Ако средствата на присилба се употребени во 

границите на овластувањето од член 144, а огнено-
то оружје во границите на овластувањето од член 
145 на овој закон, исклучена е одговорноста на 
службеното лице кое употребило такви средства. 

Ако против припадник на стража во случаите 
од став 1 на овој член се води кривична, прекршоч-
на или процесна постапка поради употреба на сред-

ства на присилба и огнено оружје при вршењето на 
службената работа, казнено-поправната установа ќе 
му обезбеди стручна правна помош во постапката. 

Член 148 
Одредбите од член 144 и член 145, освен точка 

4 на став 1 од член 145 и член 147 на овој закон, се 
применуваат и кога средства на принуда се упо-
требуваат спрема притворени лица. 

Припадниците на стражата можат да употре-
бат огнено оружје за спречување бегство на лице 
притворено поради кривично дело за кое е пред-
видена казна затвор од 15 години или потешка каз-
на или при спроведувањето на ова лице. 

2. Дисциплинска одговорност на осудени лица 

Член 149 
За повреда на правилата на куќниот ред, ра-

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

На осудените лица можат да им се изречат 
следниве дисциплински казни: 

1) јавен укор; 
2) забрана за примање пратки со храна до три 

месеци; 
3) забрана или ограничување на правото на рас-

полагање со пари за лични потреби до три месеци; 
4) престојување во самица до 30 дена по извр-

шувањето на работната обврска; и 
5) упатување во самица до 30 дена без работа. 
На осуденото лице може едновремено да му се 

изречат и повеќе видови казни од точка 2 до точка 
5 од став 2 на овој член. 

При изрекувањето на дисциплинските казни од 
точка 2 до точка 5 од став 2 на овој член, управи-
телот на казнено-поправната установа може услов-
но да го одложи извршувањето на изречената дис-
циплинска казна за време до шест месеци, со тоа 
што изречената казна нема да се изврши ако каз-
нетиот во овој рок не биде повторно казнет. Упра-
вителот на казнено-поправната установа ќе одреди 
условно одлагање на извршувањето на дисциплин-
ската казна ако најде дека може да се очекува де-
ка и без извршување на казната ќе се постигне 
целта на казнувањето. 

Условното одлагање на извршувањето на дис-
циплинската казна ќе се отповика ако условно каз-
нетиот во рокот за кој е одложено извршување биде 
повторно дисциплински казнет. Во случај на отпо-
викување, управителот на казнено-поправната ус-
танова изрекува една казна во границите определе-
ни во став 2 и 3 на овој член и за поранешната 
и за новата дисциплинска казна, земајќи ја порано 
изречената казна како веќе утврдена. 

Управителот на казнено-поправната установа не 
може да го одложи извршувањето на изречената 
дисциплинска казна ако осудениот е казнет за кри-
вично дело за кое законот пропишува казна затвор 
До една година. 

Член 150 
Дисциплинските казни престојување во самица 

до 30 дена по извршувањето на работната обврска 
и упатување во самица до 30 дена без работа не 
можат да се применуваат ако според мислењето на 
лекарот со нивното извршување се загрозува здрав-
јето на осуденото лице. 

Дисциплинската казна престојување во самица 
по извршувањето на работната обврска се состои 
во престојување на осудениот во одвоена просторија 
за времето колку што изнесува изречената казна, 
откако ќе заврши работното време. На дисциплин-
ски казнетиот му се обезбедува шетање во траење 
од 1 час надвор од затворените простории. За вре-
ме на извршувањето на дисциплинската казна осу-
дениот посетува настава. 

Дисциплинската казна упатување во самица без 
работа се состои во непрекинат престој на осуде-
ниот во одвоена просторија за времето колку што 
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изнесува изречената казна. На дисциплински каз-
нетиот му се обезбедува шетање во траење од 1 
час надвор од затворените простории. 

При извршувањето на дисциплинските казни 
од точките 4 и 5 од член 149 на овој закон на осу-
дениот му се обезбедуваат потребните хигиенски и 
здравствени услови. 

Член 151 
Дисциплинските казни ги изрекува управителот 

на казнено-поправната установа или работникот 
што го заменува. 

Пред изрекувањето на дисциплинската казна 
осуденото лице ќе се сослуша и неговата одбрана ќе 
се провери. 

При изрекувањето на дисциплинската казна ќе 
се земе предвид дали осуденото лице било и порано 
опоменувано или дисциплински казнувано. 

Член 152 
Спрема осуденото лице кое поради неговите по-

стапки претставува сериозна опасност за безбедно-
ста, како посебна мерка може да се одреди осаму-
вање, кое може да трае една третина од изречената 
казна, но не повеќе непрекинато од една година. 

За време на траењето на оваа мерка осуденото 
лице ќе се држи одвоено од другите лица. Ако не 
може да се обезбеди осудениот одвоено да врши 
општествено корисна работа, може да се упатува 
на заедничка работа со другите осудени лица, но 
така што да се одбегне поблизок контакт со нив. 

Спрема осуденото лице кое упорно ја попречува 
редовната работа и живот во казнено-поправна 
установа и спрема кое останале безуспешни редов-
ните дисциплински мерки, може да се одреди оса-
мување во слободните часови во траење од еден 
месец до една година. 

Мерките од став 1 и 3 на овој член ги одреду-
ва републичкиот секретар за правосудство по пред-
лог од управителот на казнено-поправната установа, 
а по прибавено мислење од лекар. 

Извршувањето на овие мерки ќе се прекине со 
решение на републичкиот секретар за правосудство 
кога со лекарски наоди ќе се утврди дека телесната 
и душевната состојба на осудениот не дозволува 
натамошно осамување. 

Член 153 
Ако осуденото лице, додека е на издржување 

на казната затвор стори кривично дело за кое е 
пропишана парична казна или казна затвор до една 
година, ќе се казни дисциплински, а ако стори дру-
го кривично дело за тоа веднаш ќе се извести над-
лежниот јавен обвинител. Управителот на казнено-
поправната установа може да одреди таквото осу-
дено лице привремено, до одлуката на судот, да се 
оддели од другите осудени. 

3. Фаќање на избегано осудено лице 

- Член 154 
При непосредно фаќање на лице лишено од 

слобода или притворено по налог на надлежниот 
орган кое избегало од казнено-поправна установа, 
припадникот на стражата може да влезе без по-
себна дозвола во туѓ стан и други простории и по 
потреба да изврши претрес во просториите за да 
се пронајде сокриеното избегано лице, ако видел 
или добил информација дека се засолнило во тој 
стан или просторија. 

Заради фаќање на избегано лице лишено од 
слобода кое непосредно се гони, како и заради пре-
везување во најблиската здравствена установа на 
лицето што било рането при употреба на огнено 
оружје, припадникот на стражата има право да се 
послужи со сообраќајни средства и средства за 
врска до кои може да дојде, ако тоа не може да 
го изврши на друг начин. За употребата на сообра-
ќајните средства или средствата за врска му се из-

дава потврда на држателот на сообраќајното сред-
ство или врската заради надоместок на трошоците 
од казнено-поправната установа, чиј работник е 
припадникот на стражата. 

Член 155 
Лицето што ќе укаже помош самоиницијативно 

или по барање од работник на казнено-поправна 
установа во фаќањето на осудено или притворено 
лице или во совладување на отпорот на овие лица 
во случај на побуна и по тој повод биде повреде-
но, се разболи или подолго остане отсутно од рабо-
та, има право на социјално осигурување како и 
лицата што се на работа со полно работно време 
во основна организација на здружениот труд. 

Ако лицето од став 1 на овој член при ука-
жувањето на помош го загуби животот, ќе биде 
погребано на трошок на казнено-поправната уста-
нова на чиј работник му укажало помош, во мес-
тото што ќе го одреди неговото семејство. 

Во случаите од став 2 на овој член на семеј-
ството или лицето што го издржувало загинатото 
лице му припаѓа еднократна парична помош. Таа 
не може да биде помала од вкупниот личен доход 
што загинатото лице го остварувало во последните 
шест месеци. 

Ако загинатото лице не било во работен однос, 
висината на еднократната парична помош ќе ја 
одредат самоуправните органи на казнено-поправ-
ната установа на чиј работник му била укажана 
помошта. Оваа помош не може да биде помала од 
шестмесечниот износ на личниот доход на стражар 
во истата казнено-поправна установа. 

Ако против такво лице се поведе кривична по-
стапка поради последиците настанати во врска со 
укажувањето на помош на работник на казнено-
поправна установа, оваа установа ќе му обезбеди 
правна помош. 

Средства за остварување на правата од став 1 и 
5 на овој член, обезбедува казнено-поправната ус-
танова, која го наредила дејствието. 

Член 156 
Во случај на бегство на осудено или притво-

рено лице, казнено-поправната установа е должна 
веднаш да го извести надлежниот орган за вна-
трешни работи и Секретаријатот. 

Член 157 
Управителот на казнено-поправната установа 

неодложно ќе го извести надлежниот орган за вна-
трешни работи и Секретаријатот во случај на на-
рушување на редот од поголем обем, подготвување 
бунт или слично дејство од страна на осудени и 
притворени лица и, по потреба, ќе побара помош 
заради воспоставз^вање на редот. 

Глава УП 

УСЛОВЕН ОТПУСТ, ОТПУШТАЊЕ НА ОСУДЕНИ 
ЛИЦА И ПОМОШ ПО ИЗДРЖАНАТА КАЗНА 

1. Условен отпуст на осудени лица 

Член 158 
За условно отпуштање на осудени лица од-

лучува комисија за условен отпуст. 

Член 159 
Комисијата за условен отпуст ја сочинуваат 

претседател и четири члена и толку заменици. 
Претседател на комисијата е републичкиот се-

кретар за правосудство, а членови се претседателот 
на Врховниот суд на Македонија, јавниот обвини-
тел на Македонија, републичкиот секретар за вна-
трешни работи и член што ќе го делегира Репуб-
личката конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија. v 
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Заменикот на претседателот и замениците на 
членовите на комисијата се нивните заменици, од-
носно функционерите што ги заменуваат во врше-
њето на функцијата. 

Комисијата за условен отпуст донесува делов-
ник за својата работа. 

Комисијата може да работи само во полн состав. 
Административните работи на комисијата ги 

врши Секретаријатот. 

Член 160 
Комисијата за условен отпуст за својата работа 

му поднесува извештај на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 161 
За условен отпуст се ОДЛУЧУВА врз основа на 

молба од осуденото лице, членовите на неговото по-
тесно семејство или по предлог од управителот на 
казнено-поправната установа. 

Молбите и предлозите се доставуваат до Коми-
сијата за условен отпуст со извештај и ОБРАЗЛО-
ЖЕНО МИСЛЕЊЕ од казнено-поправната установа 
за поведението на осудениот, извршувањето на ра-
ботните обврски, степенот на превоспитувањето и 
другите околности од кои може да се оцени дали е 
постигната целта на казнувањето. 

Член 162 
Комисијата за условно отпуштените донесува 

решение кое се доставува на осудениот, казнено-по-
правната установа, судот што ја донел пресудата во 
прв степен и општинскиот орган за внатрешни ра-
боти на чие подрачје ќе престојува ЛИЦЕТО. 

Осудените лица на кои им се одбиени молбите 
од страна на Комисијата за условен отпуст се из-
вестуваат писмено. 

Осуденото лице нема право на жалба ниту мо-
же да води управен спор против решението за од-
бивање на молбата. 

За осудените лица од став 2 на овој член, мол-
ба за условен отпуст може повторно да се подне-
се по три месеци од денот на одлучувањето на 
претходната молба. 

Член 163 
Управителот на казнено-поправната установа 

има право да го пушти на условен отпуст до еден 
месец пред истекот на казната осуденото лице, кое 
има добро поведение, се залага во работата и ак-
тивно учествува во другите корисни дејности на 
казнено-поправната установа. 

Член 164 
Пред напуштањето на казнено-поправната ус-

танова, условно отпуштениот ќе го назначи место-
то во кое ќе престојува за време на условниот от-
пуст. По доаѓањето во тоа место, условно отпуште-
ниот е должен да се пријави на надлежниот орган 
за внатрешни работи. 

Во случај на промена на живеалиштето односно 
престојувалиштето, условно отпуштениот е должен 
да го извести за тоа општинскиот орган за внатреш-
ни работи на кој му се пријавил. 

Условно отпуштениот, кој во рок од осум дена 
од денот на отпуштањето не се пријави на над-
лежниот орган за внатрешни работи или не ја при-
јави промената на престојувалиштето, ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 300 динари. 

2. Отпуштање на осудени лица 

Член 165 
Осуденото лице се отпушта од казнено-поправ-

ната установа на денот на кој му истекнува каз-
ната, односно на денот одреден во одлуката за ус-
ловен отпуст или помилување. 

Ако последниот ден на издржувањето на каз-
ната паѓа во недела или државен празник, осуде-
ниот сс отпушта последниот работен ден што му 
претходи. 

Осуденото лице три дена пред отпуштањето се 
ослободува од секаква работа во казнено-поправ-
ната установа, за да може да ги уреди своите ра-
боти и да се подготви за излегување. 

Осудениот пред неговото отпуштање од казне-
но-поправната установа го прегледува лекар. 

Осуденото лице кое се отпушта од казнено-по-
правна установа, има право на бесплатна возна кар-
та до своето поранешно живеалиште или до местото 
што ќе го избере за ново живеалиште, а ако е стра-
нец и до граничниот премин. Трошоците на возната 
карта ги поднесува казнено-поправната установа од 
која осудениот се отпушта. 

Член 166 
Ако осуденото лице, во времето кога се отпуш-

та од издржување на казната, е тешко болно и 
поради тоа неспособно за патување, казнено-поправ-
ната установа ќе го смести во најблиската здрав-
ствена организација заради лекување. Ако осуде-
ниот нема средства да ги плати трошоците за ле-
кување, овие трошоци за првиот месец ги подне-
сува казнено-поправната установа, а потоа општи-
ната во која осудениот имал живеалиште во вре-
мето кога започнал да ја издржува казната. 

3. Помош на осудените лица по издржувањето 
на казната 

Член 167 
На осудените лица што се отпуштаат од каз-

нено-поправна установа соодветната општина, во 
границите на можностите, им дава помош која им е 
потребна за што полесно вклучување во редовниот 
живот на слобода. 

Оваа помош може да се состои особено во при-
времено сместување и обезбедување на исхрана, во 
обезбедување на нужно лекување, во избор на но-
ва средина во која ќе живее осудениот, во средува-
ње на семејните прилики, наоѓање на погодно вра-
ботување, во организирање довршувањето на за-
почнатото стручно оспособување и во давање пари-
чен износ за најнужните потреби. 

Член 168 
Општините формираат одбори за помош на от-

пуштени осудени лица. 
Одборот за помош на отпуштени осудени лица 

го сочинуваат претседател и потребен број чле-
нови. 

За членови на одборот се именуваат особено 
претставници на судот, на органите на управата во 
чија надлежност спаѓаат работите на социјалната 
и здравствената заштита, просветата, службата за 
вработување на работници и службата за внатреш-
ни работи, како и претставници на општествените 
организации, кои според своите задачи и работа мо-
жат успешно да учествуваат во давањето на овој 
вид помош. 

Средства на одборот за помош на отпуштените 
осудени лица се обезбедуваат во буџетот на оп-
штината. 

Член 169 
Казнено-поправната установа во текот на из-

држувањето на казната, според должината на каз-
ната и во соработка со надлежните органи за со-
цијална заштита, благовремено презема мерки за 
да се подготви прифаќање на „осуденото лице. За 
таа цел казнено-поправната установа ќе им овоз-
можи на надлежните органи и организации да по-
сетуваат одделни осудени лица во казнено-поправ-
ната установа заради запознавање со нивните лич-
ни и семејни проблеми и учество во нивното ре-
шавање, како и заради укажување помош на осу-
деното лице што ќе биде отпуштено. 
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За осудено лице на кое му е потребна помош 
по излегувањето на слобода, казнено-поправната 
установа ќе го извести, по правило, три месеци пред 
неговото пуштање на слобода, одборот за помош на 
отпуштени осудени лица на општината во која от-
пуштеното лице ќе има живеалиште. Во известу-
вањето ќе се наведе и видот на особено потребната 
помош. 

Секое лице отпуштено од издржување на каз-
ната ЗАТВОР може да му се обрне на одборот за 
помош на отпуштени осудени лица на општината 
на чие подрачје непосредно пред издржувањето на 
казната имало живеалиште. 

Ако осуденото лице по отпуштањето од каз-
нено-поправната установа од оправдани причини 
не сака да се врати во поранешното живеалиште, 
хазнено-поправиата установа ќе го советува при 
изборот на новото живеалиште. 

Член 170 
Пред отпуштањето на осуденото лице од каз-

нено-поправната установа, службата за превоспи-
тување спроведува анкета и подготвува заклучен 
извештај за извршената превоспитна програма со 
осудениот како и за впечатоците што ги стекнала 
за степенот на социјализацијата на осудениот. 

Непосредно пред излегувањето на осуденото ли-
це од казнено-поправната установа, со него разго-
вара управителот или работникот што тој ќе го 
определи, при што му се даваат совети за животот 
на слобода. 

Заклучниот извештај се внесува во личниот 
лист на осудениот. 

Член 171 
При отпуштањето од казнено-поправна устано-

ва на осуденото лице му се издава отпусен лист кој, 
покрај другото, содржи и податоци за времето на 
отпуштањето од издржувањето на казната, износот 
на заштедата и видот на помошта што му е обез-
бедена при отпуштањето. 

Отпусниот лист на осуденото лице му служи 
како доказ за идентитетот до доаѓањето во местото 
па живеалиштето односно престојувалиштето. 

Член 172 
Ако осуденото лице нема своја облека, долна 

облека или обувки, ниту средства да ги набави, каз-
нено-поправната установа му доделува таква обле-
ка без надоместок. 

Глава VUI 

ОДРЕДБИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА 
МАЛОЛЕТНИЧКИ ЗАТВОР 

Член 173 
Одредбите од глава П до УП на овој закон ќе се 

применуваат и на извршувањето на казната, мало-
летнички затвор, доколку со овој закон не е пои-
наку одредено. 

Член 174 
Осудените лица на казна малолетнички затвор 

казната малолетнички затвор ја издржуваат во 
казнено-поправен дом за малолетници или во по-
себно одделение за малолетници на општ казнено-
поправен дом одвоено од другите осудени лица, до 
наполнувањето на 23 години од животот. 

Осудените лица на казна малолетнички затвор, 
по наполнувањето на 23 години од животот, се упа-
туваат на натамошно издржување на казната во 
казнено-поправен дом за помлади полнолетни лица 
или во посебно одделение за помлади полнолетни 
лица на општ казнено-поправен дом. По исклучок, 
во домот од став 1 на овој член односно во посебно 
одделение за малолетници на општ казнено-попра-
вен дом, може да остане и лице што наполнило 23 
години, ако е тоа потребно за завршување на него-

вото образование и стручно оспособување или ако 
остатокот на неиздржаната казна не преминува 
шест месеци. 

Член 175 
Во казнено-поправниот дом за малолетници се 

организира настава за основно и насочено воспиту-
вање и образование и насочено образование или во 
соработка со училиштата надвор од домот се овоз-
можува стручно оспособување на осудените лица 
на казна малолетнички затвор. 

Изборот на работата, видот на наставата и 
стручното оспособување се врши во границите на 
можностите на домот, според физичките способно-
сти, личните својства и склоноста на малолетникот 
за одредено занимање. 

Член 176 
Ако во казнено-поправниот дом за малолетни-

ци не се организира настава од член 175 на овој 
закон, осудените лица на казна малолетнички зат-
вор можат да посетуваат такви училишта и надвор 
од домот, по правило, под надзор на воспитувач. 

Член 177 
На осуденото лице на казна малолетнички зат-

вор кој со своето однесување и залагање во уче-
њето и работата служи за пример на другите, упра-
вителот на казнено-поправниот дом може да му 
одобри отсуство заради посетување на родителите 
или блиски роднини. 

Отсуство може да се даде најмногу двапати во 
текот на една година и може да трае секојпат до 
14 дена. Отсуство се одобрува, по правило, во време 
кога не се одржува редовната настава. 

Член 178 
Полното работно време и непрекинатиот одмор 

на осудените лица на казна малолетнички затвор 
во казнено-поправциот дом за малолетници или во 
посебно одделение за малолетници на општ каз-
нено-поправен дом се одредуваат според општите 
прописи за работното време на учениците во учи-
лиштата за насочено воспитување и образование — 
стручни училишта за одделни занимања и струки 
во стопанството и општествените дејности. 

На осудените лица на казна малолетнички зат-
вор им се обезбедуваат активности со физичка кул-
тура и спорт. 

Осудените лица на казна малолетнички затвор 
во слободното време поминуваат најмалку 3 часа 
дневно надвор од затворени простории. 

Член 179 
На осудените лица.на казна малолетнички зат-

вор не може да им се ограничи допишувањето со 
родителите и другите блиски роднини. 

Член 180 
На осудените лица на казна малолетнички зат-

вор може да им се изрече дисциплинска казна упа-
тување во самица без работа најдолго до десет 
дена. 

Спрема осудените лица на казна м,алолетнички 
затвор не може ра се примени осамување од член 
152 на овој закон. 

Член 181 
Калоричната вредност на дневните оброци за 

исхрана на осудените лица на казна малолетнички 
затвор не може да биде помала од 3.500 калории. 
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Глава IX 

ИЗВРШУВАЊЕ НА СМРТНА КАЗНА 

Член 182 
Смртна казна не може да се изврши без прет-

ходно да се утврди дека не е укината или заменета 
со акт за амнестија или со акт за помилување. 

Смртна казна не може да се изврши над бреме-
на жена ниту над осудено лице кое е тешко телес-
но или душевно болно, додека таа болест трае, како 
и над жена породилка до навршување на една 
година од животот на детето. 

Ако е поднесено барање за вонредно ублажу-
вање на смртна казна, ќе се застане со извршува-
њето на казната до завршувањето на постапката по 
ова барање, во случај на повторно поднесување на 
барање за вонредно ублажување на смртна казна 
ќе се застане со извршување на казната ако така 
одлучи претседателот на судот, надлежен за извр-
шување на таа казна. 

Член 183 
Непосредно пред извршувањето на смртната 

казна на осуденото лице му се соопштува дека 
правосилно изречената казна не е укината ниту 
заменета со акт за амнестија или помилување. 

По усна молба од осуденото лице, органот над-
лежен за извршување на казната може да дозволи 
одлагање на извршувањето на смртната казна за 24 
часа. 

Член 184 
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-
на казна. 

Член 185 
За извршувањето на смртна казна е надлежен 

окружниот суд на чие подрачје е затворот во кој 
се наоѓа осуденото лице. 

Смртната казна ја извршуваат припадниците на 
милицијата пред комисија чии членови ги одредува 
претседателот на окружниот суд. Комисијата ја со-
чинуваат: судија на окружниот суд, јавниот обви-
нител, управителот на затворот и лекар. 

За извршувањето на смртната казна се соста-
вува записник. Препис од записникот се доставува 
до Секретаријатот. 

Член 186 
За извршената смртна казна се известуваат на ј -

блиските роднини на осудениот и им се врачуваат 
неговите предмети. 

За извршувањето на смртната казна се изве-
стува надлежниот матичар заради запишување на 
смртта во матичната книга на умрените. 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДРУГИ КАЗНИ 

Глава X 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРИЧНА КАЗНА 

Член 187 
Кон присилна наплата на парична казна се 

пристапува кога осуденото лице доброволно не ја 
плати оваа казна. 

Трошоците на присилната наплата ги поднесува 
осуденото лице. 

Член 188 
Присилната наплата на парична казна, која не 

го надминува износот од 5.000 динари, се врши само 
од движниот имот на осуденото лице, кој според 
прописите за извршната постапка не е изземен од 
извршување. 

Ако паричната казна го надминува изно-
сот од 5.000 динари, присилната наплата се врши 
првенствено од движниот имот, а доколку тој не е 
доволен, наплатата се врши и од недвижниот имот 
на осуденото лице кој, според прописите на изврш-
ната постапка, не е изземен од извршување. 

Кон присилна наплата на парична казна не се 
пристапува ако судот, врз основа на порано врше-
но присилно извршување, утврдил дека паричната 
казна не може да се наплати. 

Член 189 
Судот што ја изрекол паричната казна, по 

службена должност, поведува постапка за наплата 
на паричната казна. 

Во поглед на надлежноста на судот и постапка-
та за наплата на паричната казна се применуваат 
прописите за извршната постапка, доколку со овој 
закон не е одредено поинаку. 

Член 190 
Ако паричната казна присилно не може во 

целост или делумно да се наплати, судот што ја из-
рекол паричната казна во кривичната постапка, од-
лучува за замена на оваа казна со казната затвор. 

Член 191 
Ако едновремено се врши присилна наплата 

на паричната казна и на трошоците на кривич-
ната постапка, најнапред се наплатуваат трошо-
ците на кривичната постапка. 

Ако поради присилната наплата на паричната 
казна имотот на осуденото лице е толку намален, 
што не може да се намири имотно правното барање 
на оштетениот, ова барање ќе се намири до виси-
ната на наплатената парична казна од фондот во 
кој е таа внесена. 

Член 192 
Средствата од наплатените парични казни се 

употребуваат за изградба, доградба, адаптација, по-
големи поправки, опремување и одржување на згра-
дите на правосудните органи, казнено-поправните 
установи, воспитно-поправните домови и установите 
за извршување на мерките на безбедност. 

Член 193 
Средствата од наплатените парични казни се 

користат според програма што ја донесува Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, а ја извршува 
Секретаријатот. 

Член 194 
Средствата од член 193 на овој закон се упла-

туваат на посебна сметка на Републиката. 

Глава XI 
ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНА КОНФИСКАЦИЈА 

НА ИМОТОТ 

Член 195 
На лицето осудено на казна конфискација на 

имотот му се одзема имотот што го имал во вре-
мето кога пресудата, со која е изречена оваа казна, 
станала правосилна. 

При извршувањето на казната конфискација 
на имотот се одзема имотот кој според одредбите на 
извршната постапка не е изземен од извршување, 
доколку со овој закон не е одредено поинаку. 

Член 196 
Постапка за извршување на казната конфиска-

ција на имотот поведува, по службена должност, 
судот што ја изрекол оваа казна. 

За извршување на казната конфискација на 
имотот стварно е надлежен општинскиот суд. 

За извршување на казната конфискација на 
недвижен имот месно надлежен е судот на чие по-
драчје се наоѓа недвижноста, а за движни предмет 
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ти, парични побарувања и други имотни права су-
дот на чие подрачје осудениот има живеалиште од-
носно престојувалиште. 

Ако живеалиштето односно престојувалиштето 
на осудениот е надвор од територијата на Југосла-
вија, месно надлежен е судот на чие подрачје се 
наоѓа имотот. 

Член 197 
Извршувањето на казната конфискација на 

имотот се спроведува според прописите за изврш-
ната постапка, ако со овој закон не е поинаку од-
редено. 

Член 198 
При извршувањето на казната конфискација на 

имотот не можат да бидат предмет на извршување 
земјоделско земјиште и стопански згради на зем-
јоделец во обем неопходен за негово издржување и 
за издржување на членовите на неговото потесно 
семејство и на други лица кои според законот е 
должен да ги издржува, како и куќата за нивно 
живеење со дворот. 

Член 199 
Со конфискацијата на семејна станбена зграда 

или стан како посебен дел на зграда не престанува 
правото на осудениот и на неговото семејно дома-
ќинство во таа зграда или стан да стануваат во 
смисла на Законот за станбените односи, како ни 
станарското право на лицата кои тоа право го стек-
нале по прописите за станбени односи. 

Ако семејната станбена зграда или стан како 
посебен дел на зграда се стекнати со средства при-
бавени со вршење или по повод вршење на кри-
вично дело, на осудениот и неговото потесно се-
мејство, како и на другите лица што живеат во 
семејна станбена зграда или стан, им се одзема ста-
нарското право, ако знаеле дека семејната станбена 
зграда или станот се стекнати со средства прибаве-
ни со вршење или по повод вршење на кривично 
дело и им се дава нужно сместување. 

Член 200 
Копфискуваниот имот преминува во општестве-

на сопственост со денот на правосилноста на пре-
судата со која е изречена казната конфискација на 
имотот и и се предава на користење на општината 
на чие подрачје се наоѓа. 

Општината на која и е предаден конфискува-
ниот имот ги презема обврските на осуденото лице 
настанати до извршувањето на кривичното дело 
што се обезбедени со укинување на заложното пра-
во на недвижноста или утврдени со правосилна 
судска одлука или со договор за потрошувачки кре-
дит и тоа до висината на вредноста на предадениот 
конфискуван имот. 

Член 201 
Лицето во чија корист постои законско или 

укнижено право на уживање или укнижено право 
на станување на конфискувани недвижности, со 
конфискацијата не ги губи овие права. 

Сите други товари на конфискуваните недвиж-
ности, освен полските и куќните службености, се 
бришат. 

Член 202 
АКО штетата предизвикана со кривичното дело 

поради кое е изречена казната конфискација на 
имотот не може да се наплати од имотот кој не е 
опфатен со конфискацијата, оваа штета ќе се на-
домести од конфискуваниот имот. 

Оштетениот може да бара наплатување во 
смисла на став 1 на овој член ако поведе спор во 
рок од шест месеци од правосилноста на одлуката 
со ко,та е упатен на спор и ако во рок од три ме-
сеци од правосилноста на одлуката со која е утвр-
дено неговото барање побара намирување од одзе-
мените вредности со конфискација на имотот. 

Кога на оштетениот во кривична постапка му е 
досудено имотноправно барање, казната конфиска-
ција на имотот Ѕ:е се изврши само ако имотот го 
надминува досуденото имотноправно барање на ош-
тетениот. 

Оштетениот, кој во кривичната постапка не 
пријавил имотноправно барање, може да бара нами-
рување од одземениот конфискуван имот, ако за 
утврдување на своето барање повел спор во рок од 
три месеци од денот на дознавањето за пресудата со 
која е изречена казна конфискација на имотот, а 
најдоцна во рок од две години од правосилноста 
на одлуката за извршување на казната конфиска-
ција на имотот и ако во рок од три месеци од де-
нот на правосилноста на одлуката со која е утвр-
дено неговото барање побара намирување од одземе-
ниот конфискуван имот. 

Член 203 
Ако казната конфискација на имотот биде уки-

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

АКО враќањето на конфискуваниот имот или на 
одделни негови делови фактички или правно не е 
повеќе можно, нивната фактичка вредност се на-
доместува во пари. 

Одлуката за враќање на конфискуваниот имот, 
како и одлуката за висината на надоместокот, ја 
донесува судот што го спровел извршувањето на 
казната конфискација на имотот. 

Против одлуката на судот од став 3 на овој 
член можат да изјават жалба осуденото лице од-
носно неговите наследници и надлежниот јавен пра-
вобранител. 

Жалбата се поднесува зо рок од осум дена од 
денот на приемот на првостепената одлука. 

Член 204 
Ако осуденото лице нема имот кој според овој 

закон би можел да се одземе, или ако имотот што 
би можел да се одземе е од незначителна вредност, 
судот ќе донесе решение за запирање на постап-
ката за извршување на казната конфискација на 
имотот. Ова решение му се доставува на надлеж-
ниот јавен правобранител, кој против него има пра-
во на жалба во рок од 8 дена од приемот, и на 
осуденото лице односно на неговите наследници. 

Ако по запирањето на постапката се утврди 
дека во времето на правосилноста на пресудата со 
која е изречена казната конфискација на имотот 
постоел имот кој според овој закон може да се 
конфискува, судот дополнително ќе спроведе по-
стапка за извршување на оваа казна. 

Член 205 
Ако против некое лице е поведена кривична 

постапка за кривично дело за кое може да се из-
рече казна конфискација на имотот, судот надле-
жен за кривичната постапка може, по службена 
должност или по предлог од јавниот обвинител, да 
нареди привремени мерки за обезбедување според 
прописите на извршната постапка. 

За спроведување на мерките за обезбедување 
од став 1 на овој член е надлежен општинскиот 
суд на чие подрачје се наоѓа имотот. 

ДЕЛ ВТОРИ 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ДА БЕЗБЕДНОСТ 

Глава XII 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ 
И ЧУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

Член 206 
Мерката на безбедност задолжително психи-

јатриско лекување и чување во здравствена уста-
нова се извршува во посебна здравствена органи-
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зација основана за таа цел или во здравствена ор-
ганизација за душевно болни лица. 

Видот на здравствената организација од став 1 
на овој член во која се упатува лицето на кое му е 
изречена оваа мерка на безбедност, го одредува 
судот со одлуката за примена на мерката. 

Упатувањето заради извршување на мерката од 
став 1 на овој член, го врши надлежниот општин-
ски суд. 

Кога мерката на безбедност од став 1 на овој 
член на осудениот му е изречена со казната зат-
вор, најнапред се извршува мерката на безбедност. 

Мерката на безбедност задолжително психијат-
риско лекување и чување во здравствена установа 
се запишува во казнената евиденција на органот за 
внатрешни работи надлежен според местото на ж и -
веалиштето односно престојувалиштето на лицето 
на кое оваа мерка му е изречена. 

Член 207 
Посебна здравствена организација за лекува-

ње и чување основа Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 208 
Спрема лицата на кои е применета оваа мерка 

можат да се применат само оние ограничувања на 
движењето и контактирањето кои се неопходни за 
нивно лекување и чување или за одржување на 
куќниот ред и дисциплината во здравствената ор-
ганизација. 

Член 209 
Здравствената организација во која е упатено 

лицето за задолжително психијатриско лекување и 
чување е должна секоја година да го известува 
судот што ја одредил оваа мерка за состојбата на 
здравјето на тоа лице. 

Кога ќе заврши лекувањето на упатеното лице, 
здравствената организација ќе го извести за тоа 
првостепениот суд кој ја изрекол оваа мерка, а мо-
же да предложи и условеР1 отпуст за осудени лица 
со битно намалена пресметливост, на кои уште не 
им истекла казната. 

Ако судот утврди дека натамошното задржу-
вање во здравствената организација на лицето 
спрема кое е применета оваа мерка е непотребно, 
ќе донесе одлука за нејзино престанување, по прет-
ходно прибавено мислење од јавниот обвинител. 
Здравствената организација веднаш по приемот на 
судската одлука ќе го отпушти лицето што било 
сместено во неа. 

АКО е во прашање осудено лице со битно нама-
лена пресметливост на кое казната уште не му 
истекла, а судот осудениот не го пушта на сло-
бода, органот за внатрешни работи, на чие подрач-
је се наоѓа здравствената организација, по барање 
на судот од став 2 на овој член, ќе го спроведе 
осудениот на издржување на казната во соодвет-
ната казнено-поправна установа. 

Член 210 
Ако лицето спрема кое е применета оваа мерка 

не се наоѓа во здравствената организација, за спро-
ведување во неа е надлежен органот за внатрешни 
работи на чие подрачје се наоѓа лицето спрема кое 
треба да се примени мерката. 

Налог за спроведување во смисла на став 1 на 
овој член издава првостепениот суд кој ја опреде-
лил мерката. 

Член 211 
Секретаријатот го следи извршувањето на оваа 

мерка и се грижи за законито и правилно поста-
пување со лицата, а може повремено да бара из-
вештај од здравствената организација за состојбата 
на упатените лица. 

Член 212 
Стручен надзор во посебната здравствена орга-

низација за задолжително психијатриско леку пан,о 
и чување како и во здравствената организација за 
душевно болни лица во кои се сместени лицата 

спрема кои е изречена оваа мерка, врши републич-
киот секретаријат за здравство и социјална по-
литика. 

Републичкиот секретар за правосудство, по при-
бавено мислење од републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика, го пропишува начинот 
на внатрешното обезбедување во посебната здрав-
ствена организација за задолжително психијатрис-
ко лекување и чување. 

Надворешно обезбедување на посебната здрав-
ствена организација за задолжително психијатрис-
ко лекување и чување врши стража која има ста-
тус на стража на казнено-полравна установа. 

Член 213 
Здравствените организации за душевно болни 

лица се должни да ги примаат лицата упатени од 
судовите на задолжително психијатриско лекување 
и чување. 

Трошоците за примената на оваа мерка на ли-
цата упатени во здравствена организација кои се 
здравствено осигурани, паѓаат на товар на надлеж-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, а за лицата кои не се здравствено оси-
гурани на товар на Републиката. 

Член 214 
Куќниот ред во здравствена организација во 

која се извршува оваа мерка го донесува здравст-
вената организација во согласност со републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика и ре-
публичкиот секретар за правосудство. 

Глава XIII 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ 
НА СЛОБОДА 

Член 215 
Здравствената организација во која се извршу-

ва мерката на безбедност задолжително психијат-
риско лекување на слобода, должна е најмалку 
секои шест месеци да го известува надлежниот суд 
за здравствената состојба на лицето спрема кое се 
извршува оваа мерка и за резултатот на лекува-
њето. 

Ако лицето спрема кое е изречена оваа мерка 
не се подложи на лекување, лекувањето самоволно 
го напушти или, и покрај лекувањето, стане толку 
опасно за околината што е потребно негово чу-
вање во здравствена организација, здравствената 
организација во која се извршува мерката за тоа 
ќе го извести надлежниот суд. 

Мерката на безбедност задолжително психијат-
риско лекување на слобода се внесува во казнената 
евиденција на органот за внатрешни работи над-
лежен според местото на живеалиштето односно 
престојувалиштето на лицето на кое оваа мерка му 
е изречена. 

Член 216 
Во однос на следењето на извршувањето на 

оваа мерка стручниот надзор во здравствената ор-
ганизација, текот на лекувањето и трошоците на 
лекувањето, согласно се применуваат одредбите на 
член 211 до 214 на овој закон. 

Глава XIV 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛКОХОЛИ-
ЧАРИ И НАРКОМАНИ 

Член 217 
Мерката на безбедност задолжително лекување 

на алкохоличари и наркомани, изречена со каз-
ната затвор, се извршува во казпеио-поправпа уста-
нова во која постојат услови за такво лекување. По 
завршеното лекување, осуденото лице, на кое уште 
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му трае казната, ќе се упати на издржување на 
остатокот на казната во казнено-поправната уста-
нова според општиот распоред за упатување. 

Ако во казнено-поправната установа не пос-
тојат услови за задолжително лекување на алко-
холичари и наркомани, оваа мерка, кога е изрече-
на со казната затвор, се извршува во здравстве-
ните организации во кои се извршува мерката на 
безбедност задолжително психијатриско лекување и 
чување. 

Мерката на безбедност задолжително лекување 
на алкохоличари и наркомани, изречена со услов-
на осуда, се извршува во здравствена организација 
во која постои можност за такво лекување. Во слу-
чај на отповикување на условната осуда, извршу-
вањето на мерката на безбедност задолжително ле-
кување на алкохоличари и наркомани, ќе се спро-
веде односно ќе продолжи според одредбите од став 
1 и 2 на овој член. 

Член 218 
Лицето спрема кое со казната затвор е приме-

нета оваа мерка, се упатува непосредно во казне-
но-поправната установа во која се презема нејзи-
ното извршување односно во здравствената орга-
низација во која се извршува мерката на безбед-
ност задолжително психијатриско лекување и чу-
вање. 

Упатувањето, заради извршување на оваа мер-
ка, го врши општинскиот суд на чие подрачје има 
живеалиште осуденото лице, а ако осуденото лице 
се наоѓа во притвор, општинскиот суд во чие се-
диште се наоѓа затворот. 

Член 219 
Ако мерката на безбедност задолжително леку-

вање на алкохоличари и наркомани е применета со 
условна осуда, судот го упатува осуденото лице во 
одредена здравствена организација во која ќе се 
спроведе стационарно или амбулантско лекување 
на осудениот. 

Ако осуденото лице не се тави во здравствена-
та организација за лекување или самоволно го на-
пушти започнатото стационарно или амбулантско 
лекување, здравствената организација за тоа го 
известува судот. 

Здравствената организација е должна секои 
шест месеци да го известува првостепениот суд за 
здравствената состојба на осудениот и успехот на 
лекувањето. 

Член 220 
Трошоците за извршувањето на оваа мерка во 

казнено-поправната установа спаѓаат во општите 
трошоци за извршувањето на казната. 

Трошоците за извршувањето на оваа мерка 
надвор од казнено-поправната установа за лицата 
што се здравствено осигурени паѓаат на товар на 
надлежната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, а за лицата што не се здравстве-
но осигурени на товар на Републиката. 

Глава XV 

ЗАБРАНА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОФЕСИЈА, 
ДЕЈНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ 

Член 221 
Првостепениот суд правосилната пресуда со ко-

ја е изречена мерката на безбедност забрана на 
вршење на професија, дејност или должност му ја 
доставува на извршување на надлежниот орган за 
внатрешни работи на чие подрачје лицето спрема 
кое мерката е применета има живеалиште односно 
престојувалиште. 

Одлуката за изречената мерка од став 1 на 
овој член се внесува во казнената евиденција. 

Ако лицето спрема кое е применета оваа мерка 
се пресели на подрачје на друга општина, за тоа се 
известува органот за внатрешни работи на таа оп-
штина за да го внесе лицето во својата евиденција. 

Член 222 
Кога вршењето на одредена професија, одре-

дена самостојна дејност, на сите или на некои 
должности е поврзано со дозвола од надлежниот 
орган, оваа мерка се извршува со одземање на доз-
волата или со забрана' на нејзино издавање до-
дека трае мерката. 

Ако вршењето на професија, дејност или долж-
ност не е поврзано со посебна дозвола, органот за 
внатрешни работи ја извршува оваа мерка со пре-
земање на потребните дејствија со кои на лицето 
спрема кое е применета мерката му се оневозмо-
жува вршењето на одредена професија, одредена 
самостојна дејност, на сите или на некои должнос-
ти кои му се забранети. 

Осуденото лице кое врши одредена професија, 
одредена самостојна дејност, сите или некои долж-
ности на кои се однесува оваа мерка, престанува 
со вршењето на професијата односно дејноста со 
денот на доставувањето на правосилната пресуда со 
која му е изречена мерката на безбедност забрана 
вршење на професија, дејност или должност. 

На осуденото лице кое во работен однос врши 
одредена професија, сите или некои должности на 
кои се однесува мерката на безбедност забрана на 
вршење на професија, дејност или должност, му 
престанува работниот однос со денот на доставува-
њето на правосилната пресуда со која оваа мерка 
му е изречена, доколку не биде распореден на дру-
га работа во органот односно организацијата. 

Член 223 
Ако осуденото лице ја прекрши забраната за 

вршење на професија, дејност или должност, ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 5.000 ди-
нари или со казна затвор до 60 дена. 

Организацијата на здружениот труд или друга 
самоуправна организација или заедница која на 
осудениот на кого му е изречена оваа мерка му до-
вери вршење на одредена професија, одредена са-
мостојна дејност, сите или некои должности кои му 
се забранети, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 50.000 динари. 

За прекршок од став 2 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд или друга самоуправна организација 
или заедница со парична казна до 5.000 динари. 

Глава XVI 

ЗАБРАНА НА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО 
ВОЗИЛО 

Член 224 
Првостепениот суд правосилната пресуда, со ко-

ја е изречена мерка на безбедност забрана на упра-
вување со моторно возило од одреден вид или ка-
тегорија, му ја доставува на извршување на над-
лежниот орган за внатрешни работи на чие подрач-
је лицето на кого му е изречена оваа мерка има 
живеалиште односно престојувалиште. 

Извршувањето на оваа мерка се состои во од-
земање на возачката дозвола за управување со мо-
торно возило од одреден вид или категорија или 
во забрана на нејзино издавање на осудениот за 
времето за кое мерката е изречена. 

Изречената мерка на безбедност забрана на 
управување со моторно возило се внесува во каз-
нената евиденција на надлежниот орган за внат-
решни работи. Ако органот за внатрешни работи 
кој му ја одзел возачката дозвола на осудениот не 
е органот кој ја издал дозволата, за одземањето на 
возачката дозвола ќе го извести органот за внат-
решни работи кој ја издал возачката дозвола. Во 
случај на промена па живеалиштето за забраната 
Ice се извести органот надлежен според новото жи-
веалиште. 
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Член 225 
Мерката на безбедност забрана на управување 

со моторно возило од одреден вид или категорија 
за лице кое има странска возачка дозвола за упра-
вување со моторно возило ја извршува органот за 
внатрешни работи надлежен според местото на из-
вршување на кривичното - дело, со одземање на 
странската возачка дозвола или со забрана на не ј -
зиното користење на територијата на Југославија. 

Возачката дозвола ќе му се врати на странецот 
при напуштањето или откако ќе ја напушти Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Глава XVII 

ЗАБРАНА НА ЈАВНО ИСТАПУВАЊЕ 

Член 226 
Првостепениот суд правосилната пресуда со ко-

ја е изречена мерка на безбедност забрана на јавно 
истапување во печатот, радиото, телевизијата и на 
јавни собири, како и вршење на издавачка дејност 
му ја доставува на извршување на надлежниот 
орган за внатрешни работи, на чие подрачје има 
живеалиште односно престојувалиште лицето спре-
ма кое е изречена оваа мерка. 

Изречената мерка на безбедност забрана на 
јавно истапување се внесува во казнената и во 
друга евиденција на органот за внатрешни работи. 

Општинскиот орган за внатрешни работи води 
посебна евиденција за лицата на кои им е изрече-
на оваа мерка кои престојуваат на неговото под-
рачје. 

Ако лицето спрема кое е изречена оваа мерка 
го промени местото на живеалиштето односно прес-
тојувалиштето, органот за внатрешни работи од 
став 1 на овој член го известува органот за внат-
решни работи во новото место на живеалиште од-
носно престојувалиште заради запишување на оваа 
мерка во посебната евиденција. 

Член 227 
Осуденото лице кое ќе постапи спротивно на из-

речената мерка на безбедност забрана на јавно 
истапување ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 5,000 динари или со казна затвор до 60 
дена. 

Организацијата на здружениот труд или друга 
самоуправна организација или заедница која на 
осудениот на кого му е изречена оваа мерка му 
овозможи јавно истапување во печатот, на радиото, 
телевизијата и на јавни собири како и вршење на 
издавачка дејност, ќе се казни за прекршок со па-
рична казна до 50.000 динари. 

За прекршок од став 2 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна до 5.000 динари, одговорното 
лице кое свесно му овозможи на осудениот јавно да 
истапи. 

Глава XVIII 

ОДЗЕМАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ 

Член 228 
Мерката на безбедност одземање на предмети 

ја извршува судот кој ја донел одлуката во прв 
степен односно органот кој ја донел одлуката за 
примена на оваа мерка. 

Според природата на одземените предмети ќе се 
одреди дали одземените предмети ќе се продадат, 
уништат или отстапат на одреден државен орган, 
организација на здружениот труд или друга орга-
низација. 

Продажбата на предметите од став 2 па овој 
член се врши според прописите на извршната пос-
тапка. 

Член 229 
Изречената мерка на безбедност одземање на 

предмети се внесува во казнената евиденција ка ј 
надлежниот орган за внатрешни работи според мес-
тото на живеалиштето односно престојувалиштето 
на осудениот на кого му е изречена. 

Член 230 
Парите добиени од продажба на одземените 

предмети во постапката за извршување на мерката 
на безбедност одземање на предмети се внесуваат 
во буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа 
судот кој ја изрекол мерката. 

Глава XIX 

ПРОТЕРУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ОД ЗЕМЈАТА 

Член 231 
Првостепениот суд правосилната пресуда со ко-

ја е изречена мерка на безбедност протерување на 
странец од земјата му ја доставува на републич-
киот секретаријат за внатрешни работи за извр-
шување. 

Мерката на безбедност од став 1 на овој член 
се извршува според одредбите на Законот за дви-
жење и престој на странци во Југославија. 

Глава XX 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТ-
НА КОРИСТ ПРИБАВЕНА СО КРИВИЧНО ДЕЛО 

Член 232 
Постапката за одземање на имотна корист при-

бавена со кривично дело ја поведува по службена 
должност првостепениот суд по правосилноста на 
пресудата. 

Во поглед на надлежноста и постапката за од-
земање на имотна корист прибавена со кривично 
дело се применуваат прописите за извршната по-
стапка, доколку со закон не е поинаку одредено. 

Одредбата од член 200, став 2 на овој закон се 
применува и во постапката за одземање на имот-
ната корист прибавена со кривично дело. 

Одземената имотна корист се внесува во буџе-
тот на Републиката. 

Д Е Л Т Р Е Т И 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРИЧНА КАЗНА И ЗАШ-
ТИТНИ МЕРКИ ИЗРЕЧЕНИ ЗА СТОПАНСКИ 

ПРЕСТАПИ 

Глава XXI 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРИЧНА КАЗНА 

Член 233 
За извршување на парична казна е надлежен 

судот кој ја донел одлуката во прв степен. Овој 
суд ја извршува и паричната казна која во текот 
на постапката за стопански престап е изречена на 
правно лице, сведок, вештак или на други учесни-
ци во постапката. 

Ако осудениот во рокот одреден во Одлуката 
на судот не ја плати паричната казна, наплатата 
ќе се изврши по присилен пат. 

Член 234 
Паричната казна се извршува на начин одреден 

со Одлуката со која е изречена. 
Ако во Одлуката не е одлучено осуденото прав-

но односно одговорно лице паричната казна да ја 
исплатува во рати, судот кој ја донел Одлуката во 
прв степен може, по молба од осуденото лице, да 
донесе ваква одлука со посебно решение. Во реше-
нието судот ќе го одреди начинот на плаќање и 
рокот на исплатата, кој не може да биде подолг од 
една година. 
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Ако осуденото лице, на кое судот ќе му дозволи 
паричната казна да ја исплатува во рати, неуредно 
ја извршува својата обврска, судот ќе ја отповика 
Одлуката. 

По молба од осуденото одговорно лице, судот кој 
ја донел Одлуката во прв степен во оправдани слу-
чаи може да го одложи плаќањето на паричната 
казна најдолго за една година од денот на пра-
восилноста на Одлуката. 

Член 235 
Паричната казна се исплатува од средствата 

одредени со посебни прописи. 

Член 236 
Присилната наплата на паричната казна се 

врши според прописите на извршната постапка, 
доколку со овој закон не е поинаку одредено. 

Присилната наплата на паричната казна изре-
чена на одговорно лице се врши од неговиот дви-
жен имот, а од недвижниот имот — само ако треба 
да се наплати повеќе од 5.000 динари, а движниот 
имот па кој е дозволено извршување е недоволен 
за наплата. 

Член 237 
Паричните казни наплатени од правно лице 

чие седиште се наоѓа на територијата на Соција-
листичка Република Македонија, како и од него-
вото одговорно лице, осудени за стопански прес-
тап се внесуваат во буџетот на Републиката, освен 
за стопанските престапи за кои со сојузен закон е 
одредено да се внесуваат во буџетот на федера-
цијата. 

Органот или организацијата на која со реше-
ние и е наложено извршување на паричната каз-
на, должни се во рок од осум дена од извршување-
то да го известат надлежниот суд кој ја донел 
одлуката во прв степен. 

Член 238 
Трошоците на извршувањето на паричната каз-

на ги поднесува осуденото правно односно одго-
ворно лице. 

Член 239 
По смртта на осуденото одговорно лице парич-

ната казна не се извршува. 

Член 240 
Правното или одговорното лице кое е неоправ-

дано осудено на парична казна, може да бара вра-
ќање на исплатениот износ на паричната казна. 

Барањето за враќање му се поднесува на судот 
кој ја донел Одлуката во прв степен. Против одлу-
ката на овој суд е дозволена жалба непосредно до 
повисокиот суд во рок од 8 дена од денот на доста-
вувањето на Одлуката. 

Глава XXII 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

Член 241 
Кога е изречена заштитна мерка јавно објаву-

вање на пресудата, судот кој ја донел Одлуката во 
прв степен ќе му ја достави на печатот, радиото 
или телевизијата или на сите овие средства за 
информирање заради објавување на заштитната 
мерка, на начин одреден во Одлуката. 

Трошоците на објавувањето на Одлуката ги 
поднесува осуденото правно лице. 

Член 242 
Кога е изречена заштитна мерка одземање на 

предмет, судот кој ја донел Одлуката во прв сте-
пен ќе одлучи дали таквите предмети ќе се прода-
дат според прописите на извршната постапка или 
ќе се уништат, или предадат на заинтересиран ор-
ган или организација. 

Член 243 
Заштитната мерка одземање на имотна корист 

се извршува со одземање од правното лице пари-
чен износ кој одговара на имотната корист постиг-
ната со извршувањето на стопанскиот престап. 

Присилна наплата на паричниот износ од став 
1 на овој член се врши според прописите на из-
вршната постапка. 

Трошоците за извршување на оваа мерка ги 
поднесува правното лице од чии средства се врши 
наплатата. 

Во однос на постапката за враќање на одземе-
ната имотна корист се применува одредбата од член 
240 на овој закон. 

Член 244 
Парите добиени од продажбата на одземени 

предмети, како и одземената имотна корист од 
правните лица чие седиште се наоѓа на терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија, 
се внесуваат во буџетот на Републиката, освен за 
стопанските престапи за кои со сојузен закон е 
одредено да се внесуваат во буџетот на федера-
цијата. 

Органот или организацијата на која со реше-
ние и е наложено извршување на заштитната мер-
ка, должни се во рок од осум дена од извршува-
њето да го известат надлежниот суд кој ја донел 
одлуката во1 прв степен. 

Член 245 
Надлежниот инспекциски орган се грижи орга-

низацијата на здружениот труд или друго правно 
лице спрема кое е изречена забрана на вршење на 
одредена стопанска дејност во рокот одреден со 
пресудата да не ја вршат забранетата стопанска деј-
ност. За таа цел првостепениот суд му доставува на 
надлежниот инспекциски орган препис од право-
силната одлука. 

Доколку ' со посебен закон не е поинаку одре-
дено, организацијата на здружениот труд или дру-
гото правно лице кое врши стопанска дејност која 
му е забранета, ќе се казни за прекршок со па-
рична казна до 50.000 динари, а одговорното лице 
со парична казна до 5.000 динари. 

Член 246 
Надлежниот инспекциски орган се грижи на 

лицето на кое му е изречена заштитна мерка за-
брана на вршење на одредена должност и работи, 
да не му брде доверено вршење на должностите и 
работите кои му се забранети. 

Лицето кое врши должност и работи кои му се 
забранети, со одлука на судот ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 5.000 динари. 

Доколку со посебен закон не е поинаку одреде-
но организацијата на здружениот труд или друго 
правно лице кое на осуденото лице ќе му довери 
вршење на должност и работи кои се забранети, 
ќе се казни за прекршок со парична казна до 
50.000 динари, а одговорното лице со парична казна 
до 5.000 динари. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т И 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНИ МЕРКИ 

Глава XXIII 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 247 
Целта на извршувањето на воспитните мерки 

е со давање на заштита, помош и надзор над ма-
лолетните сторители на кривични дела, да се обез-
беди правилен развој, воспитување и превоспиту-
вање, за да се спречат во вршењето на кривични 
дела. 
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Член 248 
Постапувањето со малолетниците мора да биде 

хумано и кај нив треба да се развива чувството 
на лична одговорност за постапките и да се пот-
тикнуваат самите да учествуваат во своето превос-
питување. 

При извршувањето на воспитните мерки се во-
ди грижа за достоинството на малолетникот и за 
неговото телесно и душевно здравје. 

Член 249 
Во текот на извршувањето на воспитните мер-

ки на малолетниците им се обезбедуваат одредени 
права, а можат да им се даваат и погодности пред-
видени со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на него. 

На малолетниците, спрема кои се изречени за-
водски мерки, можат да им бидат изречени дисци-
плински мерки предвидени со овој закон. 

Член 250 
При извршувањето на заводските мерки на ма-

лолетниците им се обезбедува основно и насочено 
воспитување и образование и стручно оспособување. 

Во воспитно-поправниот дом се организираат 
разни форми на културно-просветна работа и фи-
зичка култура, со цел да се подигне општото воспи-
тување и образование и да се обезбеди превоспи-
тување на малолетниците. 

Член 251 
Органите и установите, надлежни за извршу-

вање на воспитните мерки, се должни да соработу-
ваат меѓусебно, како и со правосудните органи, со 
други органи, установи и стручни здруженија кои 
ги проучуваат проблемите за сузбивање на крими-
налитетот, а овие се должни да им укажуваат нуж-
на помош за таа цел. 

Член 252 
Воспитните мерки се извршуваат по правосил-

носта на судската одлука и кога за нивното извр-
шување нема пречки. 

Извршувањето на воспитните мерки е итно. 
Извршувањето на воспитните мерки може да се 

одложи само во случаите и под условите предвиде -
ни со овој закон. 

Член 253 
Судот кој ја донел одлуката во прв степен е 

должен, ако самиот не е надлежен за извршување, 
извршната одлука за примена на воспитната мерка 
да му ја достави на судот односно на Друг орган 
надлежен за извршување, најдоцна во рок од три 
дена од денот кога одлуката станала извршна од-
носно од денот кога судот ја примил таа судска 
одлука од повисокиот суд. 

Член 254 
Лицата кои се должни да го издржуваат мало-

летникот поднесуваат дел од трошоците за извршу-
вањето на воспитните мерки, под услов ако со тоа 
не се загрозува издржувањето на семејството во 
целина. 

Дел од трошоците од став 1 на овој член и на-
чинот на нивното плаќање го утврдува судот во 
одлуката за примена на воспитната мерка, според 
имотната состојба на лицето. 

Судот може да го ослободи лицето кое е долж-
но да поднесува дел од трошоците, ако со нивното 
плаќање би било доведено во прашање издржува-
њето на тоа лице или на лицата кои е должно да 
ги издржува. Ако овие околности се утврдат по-
доцна или ако дојде до измена на имотната полож-
ба на лицето, судот кој ја донел одлуката во прв 
степен може со посебно решение да ја измени одлу-
ката за висината на учеството или да ја укине 
обврската на лицето за учество во трошоците. 

Предлог до судот за изменување на одлуката од 
став 1 на овој член можат да поднесат органот за 
старателство, родителите, посвоителот, старателот, 
управителот на установата во која се извршуваат 
заводските мерки, а таква одлука судот може да до-
несе и по службена должност. 

Против решението од став 3 на овој член можат 
да изјават жалба сите лица што имаат право на 
жалба против пресудата во рок од осум дена по 
приемот на решението. 

Трошоците се уплатуваат според одлуката на 
судот во корист на буџетот на Републиката односно 
општината која ги сноси трошоците за малолет-
никот. 

Член 255 
Надзор над извршувањето на воспитните мер-

ки врши Секретаријатот. 
Надзор во поглед на законито и правилно по-

стапување спрема малолетниците за време на из-
вршувањето на заводските мерки врши општин-
скиот суд на чие подрачје малолетникот ја издр-
жува воспитната мерка. 

Непосредно следење на извршувањето на во-
спитните мерки, освен заводските мерки, врши орга-
нот за старателство на чие подрачје се извршуваат 
воспитните мерки. 

Надзор над работата на воспитните установи 
основани само за извршување на мерките упату-
вање во воспитна установа, како и над работата на 
воспитно-поправниот дом врши Секретаријатот. 

Член 256 
Одредбите на овој закон, кои се однесуваат на 

малолетниците, се применуваат и на лицата кои во 
текот на примената на воспитните мерки станале 
полнолетни, како и на помлади полнолетни лица 
на кои судот им изрекол воспитна мерка. 

Глава XXIV 

УПАТУВАЊЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ 

Член 257 
Мерката упатување во дисциплински центар за 

малолетници ја извршува органот за старателство, 
надлежен според живеалиштето на малолетникот 
спрема кој е применета оваа мерка. 

Член 258 
Во дисциплинскиот центар малолетниците го 

поминуваат времето претежно во работа и учење 
под постојан надзор на воспитувачи односно под 
постојана контрола на стручни лица, според утврде-
ната програма за работа. 

Малолетникот упатен во дисциплински центар 
за непрекинат престој на одреден број денови, про-
должува од центарот да посетува училиште однос-
но да оди на работното место, а во центарот се 
обезбедува сместување и редовна исхрана. 

Член 259 
Дисциплински центри за малолетници можат да 

се основаат како самостојни установи, или во скло-
пот на постојните прифатилишта, интернати или 
други слични установи. 

Дисциплинските центри не можат да бидат во 
состав на казнено-поправните установи ниту на 
воспитно-поправни домови. Во местата каде што 
ќе постојат услови за основање на дисциплински 
центри во смисла на став 1 на овој член, мерката 
упатување во дисциплински центар може да се из-
вршува во училишните простории во времето кога 
тие се слободни. 

Органот за старателство на општината одредува 
во кои прифатилишта, интернати и други слични 
3 станови ќе се извршува дисциплинската мерка. 
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Член 260 
Дисциплински центри за малолетници основаат 

општините. 
Дисциплински центри можат да основаат и оп-

штествените организации што се занимаваат со пра-
шање на воспитувањето на деца и младинци, а по 
претходно мислење на Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика. 

Член 261 
По приемот на одлуката за упатување на мало-

летникот во дисциплински центар за малолетници, 
а најдоцна во рок од 10 дена, органот за старател-
ство е должен, во договор со дисциплинскиот цен-
тар за малолетници, да го повика малолетникот со 
родителите во одреден ден и час да се јави во цен-
тарот заради извршување на воспитната мерка. 

Дисциплинскиот центар за малолетници е дол-
жен да го извести органот за старателство во слу-
чај малолетникот да не се јави во одредениот ден 
во центарот заради извршување на мерката. 

Член 262 
Мерката упатување во дисциплински центар на 

одреден број часови во празнични денови или од-
реден број часови во текот на денот се извршува 
меѓу 8 и 20 часот, во слободното време на мало-
летникот. 

Малолетникот упатен во дисциплински центар 
на одреден број часови во празнични денови може 
да биде задржан во центарот најмногу осум часа 
во еден празничен ден, со прекин или без прекин. 

Малолетникот упатен во дисциплински центар 
на одреден број часови во текот на денот во дисци-
плинскиот центар може да се задржи во еден ден 
непрекинато најдолго четири часа. 

Член 263 
Малолетниците мораат да се придржуваат за 

одредбите на куќниот ред, правилата за работната 
дисциплина и наредбите на службените лица. 

На малолетниците, кога ќе ја нарушат работ-
ната дисциплина со неуредно доаѓање, кршење на 
куќниот ред и неправилен однос спрема работници-
те на дисциплинскиот центар или спрема другите 
малолетници, можат да им се изречат дисциплин-
ски мерки опомена и писмена опомена. 

Дисциплинската мерка ја изрекува раководите-
лот на центарот односно раководителот на устано-
вата во чиј состав е центарот. 

За извршување на работната задача поврзана 
со дневниот престој, раководителот може да го 
продолжи престој ат на малолетникот во дисциплин-
скиот центар најдолго за два часа. 

Член 264 
Во случај на потешка повреда на работната ди-

сциплина, повторен случај на нејавување или бег-
ство на малолетникот, дисциплинскиот центар од-
носно установата за тоа го известува судот, кој мо-
же да ја измени поранешната одлука и на мало-
летникот да му одреди непрекинат престој во цен-
тарот за одреден број денови, а ако мерката била 
првобитно во таа форма, во границите на законот 
може да ја продолжи. 

Член 265 
Ако малолетникот не го почитува редот и дис-

циплината, управата на дисциплинскиот центар за 
малолетници, во согласност со органот за старател-
ство, може да му предложи на судот да ја измени 
оваа мерка и да одреди малолетникот да се стави 
под засилен надзор на органот за старателство. 

Член 266 
Дисциплинскиот центар за малолетници му до-

ставува извештај на судот и на органот за стара-
телство за постигнатиот успех од извршената мер-

ка. Центарот го доставува извештајот веднаш по 
престанокот на извршувањето на мерката. 

Кога судот ќе одлучи малолетникот, по извршу-
вањето на воспитната мерка упатување во дисци-
плински центар за малолетници, да се стави под 
засилен надзор на социјалниот орган, кон извеш-
тајот од став 1 на овој член се прилага и мислење 
на стручните работници за личноста на малолет-
никот. 

Глава XXV 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗАСИЛЕН НАДЗОР 

а) Засилен надзор од страна на родителите, 
посвоителот или старателот 

Член 267 
Засилениот надзор од страна на родителите, 

посвоителот или старателот го извршуваат родите-
лите, посвоителот или старателот на кои им е до-
верено извршувањето. При извршувањето на овие 
мерки родителите, посвоителот или старателот мо-
раат да водат постојана и целосна грижа за пре-
воспитувањето на малолетникот и да преземаат мер-
ки коп ќе го спречат штетното влијание врз него. 

Член 268 
Родителите, посвоителот или старателот се дол-

жни да ги извршуваат налозите и упатствата на 
судот што им се дадени при изрежувањето или во 
текот на извршувањето на оваа мерка. Тие, исто 
така, се должни да му овозможат на органот за 
старателство проверување на извршувањето на оваа 
мерка, ако судот одреди такво проверување. 

Родителот, посвоителот или старателот е должен 
секои три месеци да го известува судијата за ма-
лолетници за текот на извршувањето на мерката. 

Член 269 
Судот и органот за старателство се должни да 

им даваат совети и помош на родителите на ма-
лолетникот спрема кого била -изречена мерката, 
ако тоа тие го побараат. 

Член 270 
Стручниот работник на органот за старателство 

соработува со родителите, посвоителот или старате-
лот и малолетникот, повремено ги посетува и по 
потреба ги повикува ка ј себе. Тој на родителите им 
помага со совети, на малолетникот му помага редов-
но да се школува, по потреба и да се вработи, а 
презема и други мерки за кои смета дека се пот-
ребни. 

Член 271 
Работникот на органот за старателство кој 

врши проверување на примената на мерката заси-
лен надзор од страна на родителите, посвоителот 
или старателот е должен за успехот на примената 
на оваа мерка повремено да го известува судијата 
за малолетници во роковите што тој ќе ги опреде-
ли, а кои не можат да бидат подолги од шест ме-
сеци. 

Работникот на органот за старателство на суди-
јата за малолетници може да му поднесе и пред-
лог за запирање на натамошно проверување или 
предлог мерката на засилен надзор од страна на 
родителите, посвоителот или старателот да се за-
мени со други попогодни воспитни мерки. 

Член 272 
Судирањата што ќе настанат меѓу родителот, 

посвоителот или старателот и работникот на орга-
нот за старателство ги решава судијата за мало-
летници. 
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Судијата за малолетници може да побара, ако 
најде за потребно, од органот за старателство да се 
одреди друг работник ко ј ќе врши проверување на 
мерките засилен надзор од страна на родителите, 
посвоителот или старателот. 

б) Засилен надзор во друго семејство 

Член 273 
Мерката засилен надзор во друго семејство се 

извршува во семејство на кое судот, според пред-
логот на органот за старателство надлежен според 
живеалиштето на малолетникот, му го доверил за-
силениот надзор над малолетникот. 

Органот за старателство води евиденција на се-
мејствата ка ј кои можат да се сместат малолетни-
ци спрема кои е изречена мерка засилен надзор во 
друго семејство. 

Надлежниот орган за старателство ја извршу-
ва судската одлука во рок од 15 дена по приемот на 
одлуката и го упатува малолетникот во семејството 
што е одредено во судската одлука. 

Член 274 
Органот за старателство склучува писмен до-

говор со семејството на кое му е доверен засилен 
надзор над малолетникот. 

Со договорот од став 1 на овој член се утврду-
ваат обврските што ги презема семејството во од-
нос на малолетникот, условите и рокот за откажу-
вање на договорот и висината и начинот на плаќа-
ње на трошоците за сместување. 

Член 275 
Правата и должностите на родителите спрема 

малолетникот не престануваат со неговото сместу-
вање во друго семејство. 

На малолетникот му се обезбедува контакт со 
родителите, ако тоа не влијае штетно врз неговото 
превоспитување. 

Член 276 
Судот кој го одредил сместувањето на малолет-

никот во друго семејство може сам, или по предлог 
од органот за старателство, да ја измени порано 
донесената одлука за одредување на семејство во 
кое малолетникот се сместува, ако утврди дека ус-
ловите за сместување толку се измениле, што мер-
ката не може да се изврши со успех. 

Член 277 
Одредбите од член 271 и 272 на овој закон ќе 

се применуваат и во случај на примена на мер-
ката засилен надзор во друго семејство. 

в) Засилен надзор на органот за старателство 

Член 278 
За извршување на мерката засилен надзор на 

органот за старателство, органот за старателство 
одредува социјален работник со потребните квали-
фикации, а извршувањето на оваа мерка може да 
го довери и на наставници, воспитувачи и други 
лица кои имаат искуство во воспитувањето на ма-
лолетници. 

Органот за старателство донесува решение со 
кое се одредува лицето од став 1 на овој член. 

Органот за старателство е должен, веднаш по 
примањето на извршната судска одлука со која е 
изречена воспитната мерка засилен надзор од стра-
на на органот за старателство, да одреди лице што 
ќе ја извршува оваа мерка и за тоа да го извести 
родителот, посвоителот или старателот и надлеж-
ниот судија за малолетници. 

За извршувањето на мерката засилен надзор на 
органот за старателство се донесува програма за 
работа со малолетникот. 

Член 279 
Лицето одредено од органот за старателство се 

грижи за школувањето на малолетникот, неговото 
вработување, а ако е потребно и за одвојување од 
средината која врз него штетно влијае, за евенту-
ално лекување и за средување на приликите во 
кои живее. 

При вршењето на своите задачи работникот на 
органот за старателство може да се обрне за со-
работка и помош, до државните оргни, организа-
циите на здружениот труд и општествените орга-
низации, кои се должни, во границите на своите 
надлежности и можности, да ја укажат потребната 
помош. 

Средствата за остварување на активностите и 
награда на лицата што ги спроведуваат, ако не се 
работници на органот за старателство, ги обезбеду-
ра општината. 

Член 280 
Одредбите од членовите 272 и 273 на овој закоп 

ќе се применуваат — во случај на примена на мер-
ката засилен надзор од страна на органот за ста-
рателство. 

Глава XXVI 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАВОДСКИТЕ МЕРКИ 

1. Упатување во воспитна установа 

Член 281 
Кога спрема малолетник е применета мерката 

упатување во воспитна установа, органот за ста-
рателство надлежен според живеалиштето на ма-
лолетникот, по примањето на извршната одлука, го 
повикува малолетникот и му го соопштува денот 
на јавувањето во установата, при што ќе се води 
сметка на малолетникот да му останат најмалку 15 
дена по поаѓањето. 

Ако уредно повиканиот малолетник не се јави 
сам во воспитната установа, органот за старател-
ство ќе преземе мерки за неговото доведување. 

Почетокот на извршувањето на мерката упату-
вање во воспитна установа во случајот од став 1 на 
овој член се смета од денот кога малолетникот сам 
ќе се јави за извршување на воспитната мерка, а 
во случајот од став 2 на овој член, од моментот ко-
га ќе биде фатен заради доведување во установата. 

Трошоците за извршување на воспитната мер-
ка упатување во воспитна установа паѓаат на то-
вар на буџетот на општината на чие подрачје ма-
лолетникот имал живеалиште односно престојува-
лиште при изрекнувањето на воспитната мерка упа-
тување во воспитната установа. 

Член 282 
Во која воспитна установа од член 285, став 2 

на овој закон ќе биде упатен малолетникот на кого 
му е изречена воспитната мерка упатување во вос-
питна установа, одредува органот за старателство, 
надлежен за извршување. При одредувањето на 
воспитната установа органот за старателство е дол-
жен да го упати малолетникот во училиштето кое 
дотогаш го посетувал. 

Член 283 
Органот за старателство, во соработка со ро-

дителите, посвоителот или старателот, при упату-
вање на малолетникот во воспитната установа, му 
обезбедува бесплатна возна карта ако треба да ко-
ристи меѓуградски превозни средства, а по потреба 
и облека односно друга опрема пропишана за ма-
лолетниците во воспитната установа. 



8 јуни 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Член 284 
Органот за старателство, при сместувањето на 

малолетникот во соодветната воспитна установа, ќе 
го запознае управителот на установата со одлуката 
на судот за изречената воспитна мерка, како и со 
други податоци за личноста на малолетникот (се-
мејни, социјални и други прилики) и без одлагање 
ќе го извести судот во која установа го сместил 
малолетникот. 

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

Член 285 
Установата е должна да го прими малолетникот 

што и е упатен. 
Републичкиот секретаријат за наука и образо-

вание ги определува општите установи за воспи-
тување на малолетници во Републиката во кои ќе 
се извршува оваа мерка. 

Член 286 
За време на училишниот распуст и празниците 

кога воспитната установа не работи, малолетни-
кот може да се испрати ка ј родителите, посвоите-
лот, старателот или ка ј блиски рбднини. 

Ако малолетникот нема родители, посвоител, 
старател или блиски роднини, органот за старател-
ство, во договор со воспитната установа, одредува 
за тоа време привремено сместување на малолет-
никот. 

Времето поминато надвор од установата во те-
кот на училишниот распуст и празниците се смета 
во времето поминато во установата. 

Член 287 
Управителот на воспитната установа е должен 

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

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

Член 288 
Малолетникот кому му е изречена мерката упа-

тување во воспитна установа, може да се упати и 
во посебна воспитна установа основана за таа цел. 

Член 289 
Посебна воспитна установа основа Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија. 
Средствата за работа на посебната воспитна 

установа се обезбедуваат во Буџетот на Републи-
ката. 

Член 290 
Со работата на посебната воспитна установа 

раководи управител што го именува Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Управителот на посебната воспитна установа 
се именува за време од четири години^ а може да 
биде и повторно именуван. 

Член 291 
Посебната воспитна установа му дава на ма-

лолетникот заштита, помош и врши надзор заради 
воспитување, превоспитување и правилен развој, а 
во случај на потреба презема соодветни мерки за-
ради спречување на натамошно вршење на кривич-
ни дела. 

За извршување на задачите од став 1 на овој 
член, посебната воспитна установа му обезбедува 
на малолетникот особено основно и насочено воспи-
тување и образование и насочено образование, одр-

жување на врски со семејството, слободни актив-
ности (културни, забавни, спортски и други), соз-
давање на позитивни лични и колегијални односи и 
развивање чувство за колективен живот. 

Посебната воспитна установа е должна да обез-
беди правилен однос на работниците на установата 
спрема малолетниците и дисциплинските мерки да 
ги спроведува во согласност со целите и планот на 
воспитувањето. 

Посебната воспитна установа донесува поблиски 
прописи за содржината, обемот и методот на рабо-
та со малолетниците. 

Член 292 
Куќниот ред на посебната воспитна установа за 

малолетници го пропишува управителот на устано-
вата, во согласност со републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика. 

Глава XXVII 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА УПАТУВАЊЕ ВО 
в о с п и т а О-ПОПРАВЕН ДОМ 

1. Видови и основање 

Член 293 
Мерката упатување во воспитно-поправен дом 

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

За одделни категории малолетници можат да се 
основаат посебни воспитно-поправни домови и од-
деленија. 

Малолетниците, според полот, се сместуваат во 
посебни домови, а можат да бидат сместени и во 
еден дом, но одвоено. 

Член 294 
Воспитно-поправни домови основа односно уки-

нува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Средствата за работа на воспитно-поправните 
домови се обезбедуваат во Буџетот на Републиката. 

2. Организација на воспитно-поправните домови 

Член 295 
Со работата на воспитно-поправниот дом ра-

ководи управител кого го именува Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Управителот на воспитно-поправниот дом се 
именува и разрешува за време од четири години, а 
може да биде и повторно именуван. 

Член 296 
Одредбите на членовите 43, 44, став 2 и 3, и 

членовите 47, 48, 49, 50, 60, 61 и 62 на овој закон 
кои се однесуваат на внатрешната организација и 
куќниот ред, се однесуваат и на воспитно-поправ-
ниот дом, ако со одредбите на оваа глава не е пои-
наку одредено. 

Член 297 
Работата во воспитно-поправниот дом се орга-

низира така што да овозможува во најголема мера 
општо и насочено воспитување и образование на 
малолетниците, поради тито се организира соодвет-
на настава, како и работилници ,и економии за 
практична обука. 

Ако во домот не е организирана настава, мало-
летникот може да се упати да посетува учи-
лиште надвор од домот, ако со своето однесување и 
поведение дава гаранција дека нема да врши кри-
вични дела и дека ќе се придржува за правилата 
на училиштето што го посетува. 
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Член 298 
Во воспитно-поправниот дом се обезбедува 

здравствена служба. 
Го случај на потешко заболување, лицето смес-

тено во домот се упатува во општа здравствена ор-
ганизација. Времето поминато на лекување во 
здравствената организација се засметува во вре-
мето поминато во домот. 

Малолетниците имаат право на бесплатна здрав-
ствена заштита. 

3. Стражарска служба 

Член 299 
Обезбедувањето на воспитно-поправниот дом го 

врши стражата на домот. 
Одредбите од член 51, заклучно со член 60 на 

овој закон, се однесуваат и на обезбедувањето на 
просториите Б О . К О Н се сместени малолетниците, на 
вооружувањето и униформата, на посебните усло-
ви за прием на лица во стражата и за звањата на 
стражата на воспитно-поправниот дом. 

Член 300 
Одредбите од член бб и 67 на овој закон по 

однос одговорноста за повреда на работната обврска 
или друга повреда на работната дисциплина, се 
однесуваат и на работниците во воспитно-поправ-
ниот дом. 

4. Упатување на малолетници во 
воспитно-поправен дом 

Член 301 
Упатувањето на малолетници во воспитно-поп-

равен дом се врши согласно со одредбите на член 
83, заклучно со член 96 и член 37 на овој закон, 
доколку со одредбите на оваа глава не е поинаку 
одредено. 

За преместување на малолетници од еден во 
друг воспитно-поправен дом се применуваат одред-
бите од член 41 и 42 на овој закон. 

5. Прием и престој на малолетници 
во врспитно-поправен дом 

Член 302 
При приемот во воспитно-поправниот дом се 

утврдува идентитетот на малолетникот. 
Во почетокот на извршувањето на воспитната 

мерка малолетникот се запознава со куќниот ред, 
правата и должностите што ги има во текот на 
извршувањето на воспитната мерка, начинот на кој 
може да ги остварува своите права и со дисци-
плинските мерки што можат да му се изречат. 

Текстот на овој закон и куќниот ред на вос-
питно-поправниот дом им се достапни на малолет-
ниците во текот на извршувањето на воспитната 
мерка. 

Член 303 
По приемот во воспитно-поправниот дом, мало-

летникот се задржува одредено време во прием-
ното одделение. Престојот во ова одделение трае 
до 30 дена. 

Во приемното одделение стручен тим врши со-
цијално-медицинско, психолошко-педагошко и кри-
минолошко испитување на малолетникот. 

Стручниот тим го сочинуваат психолог, педа-
гог, социјален работник, неуропсихијатар и лекар, 
а по потреба и други стручни работници. 

Член 304 
Во приемното одделение, покрај испитувањето 

на личноста на малолетникот со примена на научни 
методи, се преземаат мерки за координирање на 
работата со училиштето за основно воспитување и 
образование и насочено образование, со работилни-
ците и економијата во која се изведува практична-
та обука и се предлагаат соодветни мерки заради 
поуспешно остваруваше на процесот на превоспи-
тувањето. 

Врз основа на резултатот од испитувањето лич-
носта на малолетниците се врши класификација и 
се утврдува програма за постапување со нив. 

Член 305 
Во воспитно-поправниот дом малолетниците се 

распоредуваат во воспитни групи според возраста и 
менталната развиеност, карактерните и други лич-
ни својства, кои овозможуваат примена на исто-
ветни воспитни и превоспитни мерки и преземање 
на мерки за одржување на редот и дисциплината и 
за спречување на меѓусебни штетни влијанија. 

Член 306 
Во воспитно-поправниот дом се обезбедува уче-

ството на малолетниците во организирањето и спро-
ведувањето на одделни дејности и работи од за-
еднички интерес, како што се културно-просвет-
ната работа, производната дејност, одржувањето на 
редот и чистотата и слично. 

Во воспитно-поправниот дом се обезбедува кул-
турно-просветна работа и занимање со физичка 
култура и спорт. 

Активностите од став 1 на овој член се орга-
низираат во воспитно-поправниот дом и надвор од 
него преку младинските и други општествени орга-
низации. 

Член 307 
На малолетниците, во согласност со потребите 

од нивното превоспитување, им се одредува видот 
на работата според нивните телесни и душевни спо-
собности, можностите што постојат во воспитно-
поправниот дом и потребите на дисциплината. 

Во овие граници се води сметка за желбата на 
малолетниците да вршат работа од одреден вид. 

При изборот на струката што ќе ја изучуваат 
малолетниците, за кои се организира настава за на-
сочено образование, ќе се води сметка за нивните 
способности и склоности за можностите за устано-
вата и за други околности од значење за оства-
рувањето целта на воспитната мерка. 

Член 308 
Малолетниците што го завршиле школувањето 

или се стручно оспособени, должни се да работат со 
полно работно време, предвидено со општите про-
писи. 

Малолетниците што посетуваат училиште за 
ученици за средно воспитување и образование или 
за одделен вид занимање, должни се да работат 
според прописите и програмата на наставата пред-
видена од училиштето што го посетуваат. 

Член 309 
За основно воспитување и образование и на-

сочено образование, во воспитно-поправните домо-
ви се организираат училишта од соодветен вид, ра-
ботилници и економии за практична обука. 

Малолетниците што ќе се здобијат со квалифи-
кација во воспитно-поправниот дом добиваат сви-
детелство. Од свидетелството не смее да се гледа 
дека квалификацијата е добиена во воспитно-поп-
равен дом. 

Кога според општите прописи времето помина-
то на работа од одреден вид се признава за здо-
бивање со квалификација, за таква квалификација 
се признава и времето поминато на ист вид работа 
во воспитно-поправен дом, со тоа што ова време не 
се смета во работен стаж и не може да биде основ 
за здобивање со други права. 

Член 310 
На малолетник во воспитно-поправен дом, кој 

започнал средно воспитување и образование или 
друго образование може да му се овозможи про-
должување на школувањето надвор од домот, ако 
со своето однесување и залагање во учењето им 
служи за пример на другите. 
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Член 311 
На малолетниците во воспитно-поправен дом 

им се обезбедува исхрана по три оброка дневно, 
која содржи најмалку З.ЕЈОО калории. 

Болните малолетни лица добиваат храна во вид 
и количество што ќе ги одреди лекарот. 

На малолетниците им се обезбедува бесплатна 
облека, чевли и долна облека. 

Член 312 
Одредбите од член 115 на овој закон, кои се 

однесуваат на хигиенско-техничките и заштитните 
мерки и на правото на инвалидско осигурување, се 
применуваат и на работата на малолетниците. 

Член 313 
На малолетниците во воспитно-поправниот дом 

им припаѓа право на надоместок за извршената ра-
бота. 

Висината на надоместокот изнесува од една чет-
вртина до една третина од надоместокот што им се 
плаќа за истовидна работа и еднаков ефект на ра-
ботниците односно учениците во училишта за сред-
но воспитување и образование и за училиштата од 
одреден вид занимање надвор од воспитно-поправ-
ниот дом. 

Одредбите од член 116, 117 и 118 на овој закон, 
кои се однесуваат на правото на надоместок за 
извршената работа, располагањето со заработувач-
ката и начинот на одредување на висината, како и 
распоредувањето на доходот, се применуваат и 
спрема малолетниците сместени во воспитно-поп-
paBeHf дом. 

Член 314 
Домот од свои средства ги задоволува на јнуж-

ните потреби на малолетниците кои без своја вина 
не работат, а немаат сопствени средства. 

Член 315 
Одредбите од член 119 на овој закон, кои се 

однесуваат на наплатувањето на штета, соодветно 
се применуваат и спрема малолетниците во воспит-
но-поправниот дом. 

Член 316 
Малолетникот има право најмалку на осум ча-

са непрекинат одмор во времето од 24 часа, како и 
еден ден одмор во текот на неделата. 

Работното време за практична обука на мало-
летниците не може да изнесува повеќе од шест ча-
са дневно. 

Член 317 
Малолетниците имаат право без ограничување 

да примаат посети на членовите на потесното семеј-
ство, во границите на куќниот ред, а со одобре-
ние на управителот на воспитно-поправниот дом 
или Секретаријатот, можат да ги посетуваат и дру-
ги лица. 

Член 318 
Малолетниците можат без ограничување да се 

допишуваат со родителите и блиските роднини. 
Управителот на воспитно-поправниот дом може 

да одобри допишување и со други лица, ако тоа 
не влијае штетно врз малолетниците. 

Член 319 
Малолетниците имаат право да примаат писма 

од органите и установите и да им упатуваат подне-
соци заради заштита на своите права и со закон 
заштитените интереси. 

Писмата упатени до малолетникот се доставу-
ваат преку воспитно-поправниот дом, а преку овој 
дом и малолетникот ги испраќа писмените подне-
соци. 

Малолетникот ги прима и испраќа писмените 
пратки под контрола на управата на воспитно-лоп-
равниот дом. 

Управата на воспитно-поправниот дом е должна 
со правни совети да им дава помош на малолет-
ниците во поглед на преземањето на потребните 
дејствија заради заштита на нивните права. 

Член 320 
Управата на домот е должна веднаш писмено 

да го извести потесното семејство или лицето кое 
ги штити неговите интереси за посериозно заболу-
вање на малолетникот, како и за преместување во 
друг воспитно-поправен дом, доколку малолетни-
кот не е во состојба сам тоа да го стори. 

Член 321 
Малолетникот има право, по негово барање, 

еднаш месечно да го посети полномошникот што го 
застапува во неговите работи. Управителот на вос-
питно-поправниот дом ќе му дозволи на малолет-
никот, по негово барање, полномошникот да го по-
сети повеќе пати во еден месец, ако се во прашање 
работи сврзани за рок или други неодложни работи. 

Член 322 
Малолетниците имаат право да примаат пратки 

со долна облека, предмети за лична употреба и 
книги и дневен печат, чија содржина не е воспит-
но штетна. 

Малолетниците можат да примаат и пари, но 
можат да ги трошат само во рамките одредени со 
куќниот ред. 

Член 323 
Управителот на воспитно-поправниот дом мо-

же да им одобри отсуство на малолетниците во те-
кот на годината до еден месец заради посета на 
родителите или на блиски роднини. 

Отсуството се дава, по правило, за време на 
училишниот распуст и за време на празници. 

За малолетниците што се наоѓаат во воспитно-
поправен дом може да се организира заедничко ле-
тување надвор од домот. 

Времето поминато на отсуство или на заеднич-
ко летување се засметува во времето поминато во 
домот. 

Член 324 
Малолетниците кои не посетуваат настава за 

општо и насочено воспитување и образование, а на 
работа поминале непрекинато 11 месеци, вклучу-
вајќи го тука и времето поминато на лекување по-
ради повреда на работа или професионално забо-
лување, имаат право на одмор од 14 до 20 дена во 
годината. 

Одморот, по правило, се користи ка ј родители-
те, посвоителот, старателот или поблиските родни-
ни. За оние што немаат ка ј кого да одат, а се скло-
ни на бегство или постои опасност да продолжат со 
вршење на кривични дела и нарушување на јав-
ниот ред и мир, управата на домот може да орга-
низира заеднички одмор во домот или надвор од 
него. 

Одлука за користење на одморот донесува 
управителот на домот, по предлогот од воспитувачот. 

Член 325 
Малолетникот има право на поплака до упра-

вителот на воспитно-поправниот дом поради повре-
да на неговите права или поради други неправил-
ности сторени спрема него во воспитно-поправниот 
дом. 

Секоја поплака управителот е должен внима-
телно да ја испита и по неа да донесе решение. 

Ако малолетникот не добие одговор на подне-
сената поплака или не е задоволен со донесената 
одлука, има право да поднесе писмена претставка, 
,преку управата на воспитно-поправниот дом, до 
Секретаријатот. 
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Малолетникот има право да му се поплаче, по-
ради повреда на неговите права и за неправилности 
во воспитно-поправниот дом и на работникот што 
врши над зор во воспитно-поправниот дом, и тоа без 
присуство на работник на домот. 

Малолетникот не може да се земе на одговор-
ност га исплакувањето. 

Член 326 
Во случај на смрт на малолетник, управата на 

воспитно-поправниот дом најитно ќе ги извести ро-
дителот, посвоителот или старателот на малолетни-
кот, судот и надлежниот матичар на чие подрачје 
се наоѓа воспитно-поправниот дом. 

По молба од родителот, посвоителот или стара-
телот, управителот на воспитно-поправниот дом ќе 
одобри посмртните останки на умрениот малолет-
ник да му се предадат на семејството заради погреб. 
Во спротивно, малолетникот ќе се погребе на мес-
ните гробишта на трошок на воспитно-поправниот 
дом. 

6. Одржување на редот и дисциплината 

Член 327 
Одредбите од член 144 на овој закон за одржу-

вање на редот и дисциплината се применуваат и 
спрема малолетниците во воспитно-поправен дом. 

Член 328 
При вршењето на службените работи припад-

ниците на стражата смеат да употребат огнено 
оружје само ако поинаку не можат: 

1) да го заштитат животот на луѓето; 
2) да одбијат сериозен непосреден напад со кој 

се загрозува нивниот живот, и 
3) да одбијат сериозен напад од објектот што 

го обезбедуваат. 
Во случаите од став 1 на овој член припадници-

те на стражата можат да употребат огнено оруж-
је само ако со употреба на физичка сила, гумена 
палка или други средства на присилба, предвиде-
ни со прописите за вршење на службата на стра-
жата, не можат да обезбедат извршување на служ-
бената работа. 

Припадниците на стражата, кои службата ја 
вршат под раководство на старешина, смеат да 
употребат огнено оружје само по негова наредба. 
Наредба за употреба на огнено оружје стареши-
ната може да издава само во случаите предвидени 
во став 1 и 2 на овој член. 

Овластувањето од овој член го има и управите-
лот на воспитно-поправниот дом. 

За секоја употреба на огнено оружје спрема ма-
лолетникот веднаш се известува Секретаријатот. 

Член 329 
Ако средствата за присилба се употребени во 

границите на овластувањето од член 327 на овој 
закон, а огненото оружје во границите на овлас-
тувањето од член 328 на овој закон, исклучена е 
одговорноста на службеното лице што употребило 
такво средство. 

Ако против припадник на стража во 'случаите 
од став 1 на овој член се води кривична, прекр-
шочна или процесна постапка поради употреба на 
средства на присилба или огнено оружје при врше-
њето на службената работа, воспитно-поправниот 
дом му обезбедува стручна правна помош во пос-
тапката. 

Член 330 
За повреда на редот и дисциплината на мало-

летниците можат да се изречат дисциплински 
мерки: 

1) опомена; 
2) јавен укор; 
3) забрана на располагање со определен пари-

чен износ; 

4) забрана на излегување до еден месец; 
5) притвор во посебна просторија најмногу до 

седум дена. 
На малолетниците можат едновремено да им се 

изречат и повеќе видови на мерки од точка 3 до 
точка 5 од став 1 на овој член. 

При изрекувањето на дисциплинските мерки 
забрана да се излегува до еден месец и притвор во 
посебна просторија најдолго до седум дена, упра-
вителот на воспитно-поправниот дом може условно 
да го одложи извршувањето на изречената дисци-
плинска мерка за време до три месеци, со тоа што 
изречената мерка нема да се изврши ако на мало-
летникот во овој рок не му биде повторно изречена 
дисциплинска мерка. Управителот на воспитно-поп-
равниот дом определува условно одлагање извршу-
вањето на дисциплинската мерка ако најде дека 
може да се очекува1 ка ј малолетникот постигање 
на целта и без извршување на мерката. 

Условното одлагање извршувањето на дисци-
плинската мерка ќе се отповика ако на малолет-
никот, на кого му е условена мерката, во рокот за 
кој е одложено извршувањето, му биде повторно 
изречена дисциплинска мерка. Во случај на отпо-
викување, управителот на воспитно-поправниот дом 
изрекува една мерка во границите одредени во, став 
1 и 2 на овој член и за поранешната и за новата 
повреда на редот и дисциплината, земајќи ја по-
рано изречената мерка како веќе утврдена. 

Член 331 
Дисциплинската мерка притвор во посебна про-

сторија не може да се применува ако со нејзиното 
извршување се загрозува здравјето на малолет-
никот. 

Мерката од став 1 на овој член се состои во 
непрекинат престој на малолетникот во таа про-
сторија за времето колку што изнесува изречената 
мерка, со дневно шетање од два часа на свеж 
воздух. 

Член 332 
Дисциплинските мерки ги изрекува управите-

лот на домот, а во негово отсуство работникот што 
го заменува. 

Пред изрекувањето на дисциплинската мерка 
малолетникот се сослушува, а се проверува и не-
говата одбрана. 

При изрекувањето на дисциплинската мерка се 
зема предвид дали малолетникот порано бил опоме-
нуван или му била изречена дисциплинска мерка. 

Член 333 
Ако малолетникот избега од воспитно-поправ-

ниот дом, управителот на домот донесува наредба 
за издавање на потерница. 

Наредбата што ќе ја донесе управителот се ис-
праќа до органот за внатрешни работи за извр-
шување. 

Времето поминато во бегство не се смета како 
време на престој во домот. 

Член 334 
Малолетникот се отпушта од воспитно-поправ-

ниот дом оној ден кога ќе му истече воспитната 
мерка, а ако се пушти порано, на денот определен 
во решението на судијата за малолетници. 

Ако последниот ден на издржувањето на вос-
питната мерка паѓа во недела или во државен 
празник, малолетникот се отпушта во последниот 
работен ден што му претходи. 

Малолетникот, пред неговото отпуштање од вос-
питно-поправниот дом, ќе го прегледа лекар. 

Малолетникот кој се отпушта од воспитно-по-
правниот дом има право на бесплатна возна карта 
до своето поранешно живеалиште или местото што 
ќе го определи за ново живеалиште, а ако е стра-
нец, до граничниот премин. Трошоците на возната 
карта ги поднесува воспитно-поправниот дом од кој 
малолетникот е отпуштен. 
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Член 335 
Ако малолетникот во времето кога се отпушта 

од извршување на воспитната мерка е тешко болен 
и поради тоа неспособен за патување, воспитно-по-
правниот дом ќе го смести во најблиската здрав-
ствена организација заради лекување. Ако мало-
летникот нема средства да ги плати трошоците на 
лекувањето, овие трошоци за првиот месец ги под-
несува воспитно-поправниот дом, а потоа општи-
ната во која малолетникот имал живеалиште до 
времето кога започнал да ја издржува воспитната 
мерка. 

Член 336 
Ако малолетникот по отпуштањето од воспитно-

поправниот дом од оправдани причини не сака да 
се врати во поранешното живеалиште, управителот 
на воспитно-поправниот дом го советува при избо-
рот на новото живеалиште. 

Член 337 
Управата на воспитно-поправниот дом е долж-

на за денот на пуштањето на малолетникот да го 
извести органот за старателство на општината во 
која малолетникот има живеалиште односно престо-
јувалиште и одборот за помош на отпуштени ма-
лолетници, како и за видот на помошта што му е 
потребна. 

Помош на малолетните лица што се пуштаат од 
воспитно-поправен дом должни се да им даваат од-
борите % за помош во општините како и органите и 
организациите од член 9 на овој закон. 

Член 338 
На малолетниците што се отпуштаат од воспит-

но-поправниот дом им се укажува, во границите на 
можностите, помош која им е потребна за што по-
лесно вклучување во редовниот живот на слобода. 

Оваа помош може да се состои особено во 
привремено сместување и обезбедување на исхра-
на, обезбедување на нужно лекување, избор на нова 
средина во која ќе живее малолетникот, средува-
ње на семејните прилики, наоѓање на соодветно 
вработување, довршување на започнатото основно 
воспитување и образование и насочено образование 
и давање на паричен износ за намирување на на ј -
нужните потреби. 

Член 339 
Органот за старателство е должен, по отпушта-

њето на малолетникот од воспитно-поправниот дом, 
да го следи натамошниот негов развој и прилагоду-
вање во текот на една година од денот на отпушта-
њето. 

Член 340 
Воспитно-поправниот дом, во согласност со Се-

кретаријатот, утврдува програма за класификација, 
воспитување, превоспитување и правилен развиток 
на малолетниците. 

Секретаријатот ја следи и проучува работата 
на воспитно-поправниот дом во врска со унапре-
дувањето на организацијата и работата, кадровски-
те прашања и обезбедувањето на услови за оства-
рување на програмата согласно со одредбите на овој 
закон. 

Во остварувањето на работите од став 2 на овој 
член Секретаријатот има право и должност да вр-
ши непосреден надзор и увид во работата на вос-
питно-поправниот дом. 

Одредбите од член 63 и 64 на овој закон кои се 
однесуваат на непосредниот надзор, се применуваат 
и во однос на законито и правилно постапување 
спрема малолетниците во воспитно-поправен дом. 

Глава XXVIH 

УПАТУВАЊЕ ВО ПОСЕБНА УСТАНОВА ЗА 
ЛЕКУВАЊЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ 

Член 341 
Мерката упатување во посебна установа за ле-

кување и оспособување на малолетници се извршу-
ва во специјализирани организации, кои на децата 
и младинците, со нарушен физички и психички 
развој, им даваат потребно воспитување како и 
стекнување на основно насочено воспитување и 
образование. 

Член 342 
Органот за старателство, надлежен според мес-

тото на живеалиштето на малолетникот, ќе го сме-
сти во установата што е означена во судската од-
лука малолетникот спрема кој е применета мер-
ката упатување во посебна установа за лекување 
и оспособување на малолетници. 

Установата одредена за извршување на мерката 
упатување во посебна установа на лекување и ос-
пособување на малолетници е должна да го прими 
малолетникот спрема кого таква мерка е изречена. 

Во установата од став 2 на овој член малолет-
никот се подложува на постапката и условите што 
важат за другите лица сместени во таа установа, 
со тоа што посебно внимание ќе му се посвети на 
надзорот над него. 

Член 343 
Установата во која малолетникот е сместен е 

должна најмалку еднаш годишно, а по барање од 
судот во секое време, да го известува судот за ус-
пехот на примената на оваа воспитна мерка. 

Кога малолетникот во установата ќе наполни 18 
години од животот, установата посебно ќе го изве-
сти судот за неговата состојба. 

Глава XXIX 

ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТОКОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА ЗАВОДСКИТЕ МЕРКИ 

Член 344 
Почетокот на извршувањето на заводските мерки 

може да се одложи по молба од малолетникот или 
неговиот родител, посвоител или старател: 

1. ако се разболел од потешка акутна болест; 
2. ако се случила смрт или тешка болест во по-

тесното семејство на малолетникот; 
3. ако одлагањето му е потребно на малолетни-

кот заради завршување на учебната година или за 
полагање на испит за кој се подготвува; и 

4. ако малолетното женско лице дои дете по-
младо од една година или ако е бремено, а до по-
родувањето не преостануваат повеќе од три месеци. 

Почетокот на извршувањето на заводските мер-
ки во случајот од став 1 точка 1 на овој член може 
да се одложи додека трае болеста, во случајот од 
точка 2 најмногу до три месеци, во случајот од точ-
ка 3 до завршувањето на училишната година и 
шест месеци заради полагање на испит, а во слу-
чајот од точка 4 до навршување на една година од 
животот на детето. 

По исклучок, малолетникот може да поднесе 
повторно молба за одлагање, кога за таа има оправ-
дани причини, под условите предвидени во овој 
член. 

Член 345 
Молбата за одлагање почетокот на извршување-

то на заводската мерка се поднесува во рок од три 
дена од денот на приемот на поканата со која се по-
викува за извршување на оваа мерка. Ако причи-
ната за одлагање од член 344, став 1, точка 1 и 2 
на овој закон настанала по тој рок, молбата може 
да се поднесе до денот кога малолетникот треба да 
се јави заради извршување на заводската мерка. 
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Молбата од став 1 на овој член се поднесува 
до органот надлежен за извршување на заводската 
мерка. 

Кон молбата се прилагаат докази за причините 
кои го оправдуваат одлагањето. 

Органот од став 2 на овој член е должен, во 
рок од три дена по приемот на молбата, да донесе 
решение. Пред донесувањето на решение, органот 
може да ги изврши потребните проверувања, зара-
ди утврдување на фактите содржани во молбата. 

До донесувањето на решението по молбата се 
одлага почетокот на извршувањето на заводската 
мерка. 

Член 346 
Против решението со кое се одбива молбата за 

одлагање почетокот на извршувањето на заводска-
та мерка малолетникот, родителите, посвоителот 
или старателот имаат право на жалба до советот за 
малолетници на општинскиот суд на чие подрачје 
се наоѓа органот од став 2 на член 345 на овој за-
кон. Жалбата го одлага извршувањето ча воспит-
ната мерка, освен ако органот за извршување не 
одреди поинаку. Советот за малолетници на оп-
штинскиот суд е должен да донесе решение по по-
вод жалбата во рок од три дена од нејзиниот 
прием. 

Глава XXX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 347 
Одредбите на овој закон кои се однесуваат на 

извршувањето на казната затвор и малолетнички 
затвор, се применуваат и на казните затвор и мало-
летнички затвор чие извршување е започнато пред 
неговото влегување во сила, ако со одредбите на 
законот не е поинаку пропишано. 

Член 348 
Казната затвор и паричната казна се извршу-

ваат според одредбите на овој закон кога ги изре-
кол судот или друг надлежен орган во друга по-
стапка, доколку со посебен закон не е поинаку 
определено. 

Член 349 
Затечените работници во казнено-поправните 

установи и воспитно-поправните домови, кои не ги 
исполнуваат условите според овој закон за работ-
ните места на кои се затечени, остануваат на ра-
бота во овие установи. 

Работниците во казнено-поправните установи и 
воспитно-поправните домови кои не ги исполну-
ваат условите предвидени со овој закон за вршење 
на работите од своето работно место, а имаат рабо-
тен стаж помал од 15 години, должни се во рок 
од пет години да стекнат соодветна школска спре-
ма. Ако работниците во одредениот рок не ги ис-
полнат условите предвидени со овој закон, им пре-
станува работниот однос по силата на законот. 

Член 350 
Управителите на казнено-поправните установи 

и управителот на воспитно-поправниот дом што би-
ле именувани според досегашните прописи остану-
ваат на своите должности до истекот на периодот за 
кој се именувани. 

Член 351 
Организацијата и работењето во казнено-по-

правните установи и воспитно-поправните установи 
ќе се усогласи со одредбите на овој закон во рок 
од една година по неговото влегување во сила. 

Член 352 
Осудените женски лица и осудените помлади 

полнолетни женски лица на казна затвор и мало-
летнички затвор, казната ја издржуваат во посебни 
одделенија на казнено-поправна установа. 

Член 353 
Правата на општински суд од овој закон во 

Град Скопје ги врши Општинскиот суд Скопје 11. 

Член 354 
Се овластува републичкиот секретар за право-

судство да донесе поблиски прописи за: 
1. водењето на статистика за извршувањето на 

казните затвор и малолетнички затвор и заводски-
те мерки; 

2. видот на евиденцијата, содржината и начинот 
на водење на матичните книги и личниот лист за 
осудените и притворените лица и за малолетни-
ците на кои им е изречена заводска мерка; 

3. униформата и ознаките на звањата на при-
падниците на стражата во казнено-поправните ус-
танови и воспитно-поправните домови; 

4. употребата на огнено оружје, гумена палка и 
други средства за присилба од страна на припадни-
ците на стражата; 

5. начинот на вршење на стражарската служ-
ба, вооружувањето и опремата на стражата; 

6. службените легитимации за припадниците на 
стражата; 

7. програмата за изведување на приправничка-
та практика и стручните испити на припадниците 
на стражата; 

8. извршувањето на смртната казна; 
9. условите за основање на посебни одделенија 

во казнено-поправните домови; 
10. начинот на постапување и користење на фо-

тографиите и дактилоскопските отпечатоци; 
11. таблицата за калоричната вредност на ис-

храната на осудените лица во казнено-поправните 
установи и малолетниците во воспитно-поправните 
домови; 

12. облеката и чевлите на осудените лица; 
13. извршувањето на паричната казна, одзема-

њето на предмети и одземањето на имотна корист 
во кривичната постапка и во постапката за стопан-
ски престапи; 

14. упатувањето на осудени лица во казнено-
поправните установи и малолетници во заводските 
установи и 

15. извршувањето на мерката задолжително ле-
кување на алкохоличари и наркомани, кога оваа 
мерка се извршува во казнено-поправните домови. 

Член 355 
Републичкиот секретар за внатрешни работи се 

овластува да донесе поблиски прописи за извршу-
вањето на мерките на безбедност забрана на врше-
ње на професија, дејност или должност, забрана на 
управување со моторно возило и протерување на 
странец од земјата. 

Член 356 
Републичкиот секретар за здравство и соци-

јална политика се овластува да донесе поблиски 
прописи за извршување на мерките на безбедност: 

1. задолжително психијатриско лекување и чу-
вање во здравствената установа; 

2. задолжително психијатриско лекување на 
слобода; и 

3. задолжително лекување на алкохоличари и 
наркомани, која мерка се извршува во посебна 
здравствена организација за лекување на овие лица. 

Член 357 
Републичкиот секретар за здравство и социјал-

на политика, се овластува по претходно прибавено 
мислење од републичкиот секретар за правосуд-
ство, да донесе прописи за здравствено-хигиенските 
мерки и медицинската опрема за лекување на осу-
дените лица во казнено-поправните установи и ма-
лолетниците во воспитно-поправниот дом. 
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Републичкиот секретар за труд, се овластува по 
претходно прибавено мислење од републичкиот се-
кретар за правосудство, да донесе прописи за спро-
ведување на инвалидско осигурување на осудените 
лица во казнено-поправните установи и малолет-
ниците сместени во воспитно-поправен дом, како и 
постапката за остварување правата од инвалидското 
осигурување. 

Член 358 
До донесувањето на прописите од член 354 и 357 

на овој закон, а најдоцна до 31. ХП. 1979 година, 
ќе се применуваат одредбите на следните прописи: 

1. Наредба за социјалното осигурување на ли-
цата на издржување на казните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 64/50), 

2. Упатство за водење статистика за извршу-
вањето на казните лишување од слобода и на вос-
питната мерка упатување во воспитно-поправен 
дом („Службен лист на СФРЈ" бр. 1/69). 

Член 359 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за извршување на кривич-
ните санкции („Службен весник на СРМ", бр. 47/73). 

Член 360 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

251. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТИ-
ТЕ НАЧЕЛА ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ЗА ДРУГИ-

ТЕ ОБЛИЦИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ СО ЛИЧНО 
ИЗЈАСНУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за општите начела за 
референдумот и за другите облици на одлучување 
со лично изјаснување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 
1979 година. 

Бр. 08-1367 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието! на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н \ 
ЗА ОПШТИТЕ НАЧЕЛА ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И 

ЗА ДРУГИТЕ ОБЛИЦИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ СО 
ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат општите начела 

за референдумот и се уредуваат другите облици на 
одлучување со лично изјаснување на работниците, 
односно работните луѓе и граѓаните во основните 
организации на здружениот труд, месните заедни-
ци, самоуправните интересни заедници и другите 
самоуправни организации и заедници и во општи-
ните. 

Член 2 
Прашањата за кои се одлучува со референдум 

и со други облици на одлучување со лично изјас-
нување се утврдуваат со закон, самоуправна спо-
годба и статут. 

Член 3 
Со цел да се обезбеди претходно запознавање 

со прашањата за кои работниците, односно работ-
ните луѓе и граѓаните, одлучуваат со референдум 
и со други облици на одлучување со лично изјас-
нување, се обезбедува претходна расправа на со-
бири на работниците, односно на собири на работ-
ните луѓе и граѓаните или на друг начин утврден 
со статут. 

Член 4 
На референдум и на други облици на одлучу-

вање со лично изјаснување во основните органи-
зации на здружениот труд, самоуправните интерес-
ни заедници и другите самоуправни организации и 
заедници учествуваат работниците и другите работ-
ни луѓе и граѓаните, што имаат право да избираат 
делегати во органите на управување во организа-
циите и заедниците. 

Во месните заедници и општините на референ-
дум и на други облици на одлучување со лично из-
јаснување учествуваат работните луѓе и граѓаните 
кои имаат право да избираат членови на делега-
циите за собранијата на општествено-политичките 
заедници. 

Член 5 
Одлуката на референдумот и на другите обли-

ци на одлучување со лично изјаснување во основ-
ната организација на здружениот труд и во работ-
ната заедница се смета за донесена ако за неа се 
изјаснило мнозинството од вкупниот број работни-
ци во основната организација на здружениот труд, 
односно работната заедница. 

Одлуката на референдумот и на другите обли-
ци на одлучување со лично изјаснување во работ-
ната организација, во сложената организација на 
здружениот труд, во самоуправната интересна за-
едница и во другите облици на здружување на тру-
дот и средствата се смета за донесена ако за неа се 
изјаснило мнозинството р д вкупниот број на работ-
ниците, односно на работните луѓе и граѓаните во 
секоја основна организација и заедница во соста-
вот на организацијата, односно заедницата. 

Одлуката на референдумот и на другите обли-
ци на одлучување со лично изјаснување во месна-
та заедница, односно општината се смета за доне-
сена ако за неа се изјаснило мнозинството од вкуп-
ниот број на работните луѓе и граѓаните што жи-
веат на подрачјето на месната заедница, односно 
општината. 

Одлуката на референдумот и на другите обли-
ци на одлучување со лично изјаснување по делови 
на основна организација на здружениот труд и ра-
бота во смени, по делови на месната заедница и на 
општината се смета за донесена ако за неа се из-
јаснило мнозинството од вкупниот број на работ-
ниците, односно на работните луѓе и граѓаните од 
основната организација на здружениот труд, мес-
ната заедница и општината. 

Член 6 
Резултатите од референдумот и од другите об-

лици на одлучување со лично изјаснување се обја-
вуваат на начин на кој се објавуваат самоуправни-
те и другите општи акти. 

II. РЕФЕРЕНДУМ 

Член 7 
Референдум се распишува заради одлучување 

за определени прашања и акти, заради претходно 
изјаснување на работниците, односно работните лу-
ѓе и граѓаните за определени прашања и акти или 
за потврдување на веќе донесените акти. 
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Член 8 
Референдум се распишува во основните и во 

другите организации на здружениот труд, месните 
заедници, самоуправните интересни заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници и во оп-
штините. 

Референдум може да се распише и за дел на: 
основна организација на здружениот труд, месна 
заедница, друга самоуправна организација и заед-i 
ница и општина. 

Член 9 
Работниците, односно работните луѓе и граѓа-

ните од две или повеќе организации на здружениот 
труд, самоуправни интересни заедници, месни за-
едници, други самоуправни организации и заедни-
ци и општини, можат да одлучуваат на референдум 
и за прашања од заеднички интерес. 

Член 10 
Одлука за распишување на референдумот до-

несува органот утврден со статутот на основната 
организација на здружениот труд, месната заед-
ница, самоуправната интересна заедница, друга са-
моуправна организација и заедница и општината. 

Од денот на објавувањето на одлуката за рас-
пишување на референдумот до денот на одржува-
ње на референдумот не може да поминат помалку 
од 15 дена ни повеќе од 60 дена. , 

Член 11 \ / 
Работниците, односно работните луѓе и граѓа-

ните се изјаснуваат на референдум врз основа на 
еднакво и непосредно право на глас. 

Работниците, односно работните луѓе и граѓа-
ните на референдум се изјаснуваат со тајно гла-
сање. 

Член 12 
Волјата на работниците и работните луѓе и гра-

ѓаните изразена на референдумот не може да биде 
повредена со ниеден акт на органот што го распи-
шал референдумот. 

Член 13 
Ако работниците, односно работните луѓе и гра-

ѓаните, претходно се изјасниле за определено пра-
шање на референдум, органот надлежен за доне-
сување на актот е должен да постапи во согласност 
со изразената волја на работниците, односно ра-
ботните луѓе и граѓаните. 

Ако работниците, односно работните луѓе и 
граѓаните на референдумот се изјасниле за потвр-
дување на акт, актот се смета за донесен со денот 
на одржувањето на референдумот. Ако на рефе-
рендумот работниците, односно работните луѓе и 
граѓаните се изјасниле против потврдување на так-
виот акт, се смета дека тој акт не е донесен. 

Член 14 
Прашањето, односно актот што работниците, од-

носно работните луѓе и граѓаните не го прифатиле 
на референдумот, не може повторно да се изнесува 
на референдум пред истекот на времето определено 
со самоуправна спогодба, односно статут. Ова време 
не може да биде пократко од 6 месеци од денот на 
одржувањето на референдумот. 

За самоуправната спогодба за здружување во 
работна организација, сложена организација и де-
ловна заедница, за статутот на основната организа-
ција, работната организација, сложената организа-
ција и месната заедница, како и за самоуправните 
акти за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка пот-
рошувачка на работниците, работниците во основ-
ната организација на здружениот труд и во други 
самоуправни организации и заедници и работните 
луѓе и граѓаните во месната заедница можат да 
утврдат, друг рок од рокот утврден во став 1 од овој 
член, кој не може да биде пократок од 30 дена. 

III. СОБИРИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СОБИРИ НА 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ 

Член 15 
Работниците, односно работните луѓе и граѓа-

ните на собири одлучуваат во основните организа-
ции на здружениот труд, месните заедници, само-
управните интересни заедници, другите самоуправ-
ни организации и заедници и во општините. 

Собири можат да се одржат и во дел на основ-
на организација на здружениот труд и на работа 
во смени и во дел на месна заедница. 

Член 16 
Собирот го свикува органот кој ја донел одлу-

ката за одржување на собирот. 
Со одржувањето на собирот раководи претседа-

телството на собирот, доколку со самоуправен општ 
акт не е поинаку -определено. 

Член 17 
На собирот може да се одлучува ако се при-

сутни мнозинството од вкупниот број работници, 
односно работни луѓе и -граѓани во основната орга-
низација на здружениот труд или во месната заед-
ница, односно во нивните делови. 

На собирот работниците, односно работните лу-
ѓе и граѓаните се изјаснуваат со јавно гласање. 

Член 18 
Кога се одржуваат собири за разгледување на 

определени прашања и акти, органите на основните 
организации на здружениот труд, месните заедници, 
самоуправните интересни заедници, другите самоуп-
равни организации и заедници и на општините ги 
разгледуваат усвоените ставови, мислења, иниција-
тиви и предлози на собирите и должни се истите 
да ги известуваат за преземените мерки, односно за 
причините поради кои одделни ставови, мислења, 
иницијативи и предлози не се усвоени. 

IV. ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ СО 
ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ 

Член 19 
Работниците, односно работните луѓе и граѓа-

ните во основните организации на здружениот труд, 
месните заедници, самоуправните интересни заед-
ници и другите самоуправни организации и заед-
ници и општините можат со потпишување, односно 
со давање на посебна из јава во писмена форма да 
одлучуваат за определени прашања и да ги изра-
зуваат своите ставови, иницијативи и предлози за 
решавање на прашања од заеднички интерес. 

Член 20 
Органите на основните организации на здруже-

ниот труд, месните заедници, самоуправните инте-
ресни заедници, другите самоуправни организации 
и заедници и општините, ги разгледуваат ставовите, 
иницијативите и предлозите изразени со потпишу-
вање, односно со давање на посебна изјава во пис-
мена форма и се должни истите да ги известуваат 
за преземените мерки, односно за причините поради 
кои одделни ставови, иницијативи и предлози не се 
усвоени. 

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Работниците имаат право на жалба до основ-

ниот суд на здружениот труд во рок од три дена 
од дознавањето на повредата, односно неправил-
носта во одлучувањето со референдум и другите 
облици на одлучување со лично изјаснување во ос-
новните и другите организации на здружениот труд, 
самоуправните интересни заедници и другите са-
моуправни организации и заедници. 
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Работните луѓе и граѓаните во месната заедница 
и општината во случаите и во рокот од став 1 од 
овој член имаат право на жалба до општинскиот 
СУД. 

Член 22 
Одредбите на член 14 и 21 се применуваат не-

посредно. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Самоуправните и други општи акти со кои се 

уредува референдумот и другите облици на одлу-
чување со лично изјаснување ќе се усогласат со 
овој закон во рок од шест месеци од неговото вле-
гување во сила. 

Член 24 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за општите начела за рефе-
рендумот во општината, месната заедница, самоуп-
равните интересни заедници и организациите на 
здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 29/73). 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

252. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ПОСЕБНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЕДИНИЦИ СО СТОПАНСКА 
ДЕЈНОСТ ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНО-

ВИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ 

Се прогласува Законот за организацијата и ра-
ботењето на посебните организации и единици со 
стопанска дејност во казнено-поправните установи 
и воспитно-поправните домови, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 24 мај 1979 година. 

Бр. 08-1401 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с., р. 

Претседател 
на Собранието; на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ПО-
СЕБНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕДИНИЦИ СО СТО-
ПАНСКА ДЕЈНОСТ ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ 

УСТАНОВИ И ВОСПИТ,НО-ПОПРАВНИТЕ 
ДОМОВИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува основањето, органи-

зацијата и работењето на посебните организации и 
единици со стопанска дејност (во понатамошниот 
текст: организации, односно единици), во казнено-
поправните установи и воспитно-поправните домови. 

Член 2 
Заради остварување на целта на кривичните 

санкции во казнено-поправните установи и вос-
питно-поправните домови (во понатамошниот текст: 
установи), се организира работа за осудените лица 
и малолетните сторители на кривични дела. 

Целта на работата е осудените лица и малолет-
ните сторители на кривични дела да се здобијат со 
работни навики,' да ги одржат своите работни спо-
собности и да го зголемат стручното знаење, заради 
полесно вклучување во животот на слобода по от-
пуштањето од установата. 

Член 3 
За остварување на целите од член 2 на овој 

закон, во казнено-поправниот дом, задолжително 
се основаат организации, односно единици, кои во 
својот состав можат да имаат индустриски' погони, 
работилници, економии, сервиси, продавници за 
свои производи, угостителски објекти и други еди-
ници. 

Организација или единица може да се основа 
и во затвор и во воспитно-поправен дом. 

Организација од една установа може да осно-
ва единица во друга установа, ако во неа не посто-
јат услови за основање на организација, односно 
единица. 

Две или повеќе организации, односно единици 
можат да се спогодат за заедничко извршување на 
работи во установите и надвор од нив. 

За основање на единица од став 3 на овој член 
потребна е согласност на соодветната установа. 

Организацијата и начинот на работењето на 
организациите, односно единиците се утврдува со 
општ акт на установата. 

Член 4 
Во установа во која не е основана организација, 

односно единица можат да се организираат сто-
пански дејности, како и да се вршат услуги на ор-
ганизации на здружениот труд, други самоуправни 
организации и заедници и државни органи, ако се 
обезбедени услови за постигнување на целите од 
член 2 на овој закон. 

Член 5 
Организациите, односно единиците се организи-

раат на начин што постигнувањето на економската 
корист од работата на осудените лица и малолет-
ните сторители на кривични дела, да не се одразу-
ва штетно врз остварувањето на целите на каз-
нувањето. 

Член 6 
Организација, односно единица основа изврш-

ниот совет на собранието на општествено-политич-
ката заедница што ја основала установата. 

Организацијата, односно единицата се запишува 
во судскиот регистар ка ј надлежниот окружен сто-
пански суд. 

Член 7 
Организација, односно единица може да се ос-

нова ако се обезбедени потребните средства за ос-
новање и почеток на нејзината работа и ако се 
исполнети и други услови определени со овој закон. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбе-
дува основачот на организацијата, односно едини-
цата. 

Член 8 
Со општ акт на установата донесен во соглас-

ност со основачот на организацијата, односно еди-
ницата се уредуваат и се усогласуваат општестве-
но-економските и други самоуправни односи на ра-
ботниците за здружување на трудот и средствата 
во организацијата, односно единицата и се утврду-
ваат основите и мерилата за распоредување на до-
ходот остварен со заедничко работење и за распре-
делба на средствата за лични доходи. 

8 јуни 1979 



8 јуни 1979 

Со самоуправна спогодба се уредуваат меѓу-
себните права, обврски и одговорности и мерки за 
нивно остварување меѓу единиците во иста органи-
зација и меѓу организацијата и единицата, ако таа 
е основач и се уредуваат и други односи од за-
еднички интерес. 

Самоуправната спогодба од став 2 на овој член 
ја заклучуваат овластените органи. 

Член 9 
Во актот за основање на организација, односно 

единица се наведува: 
1. називот на основачот; 
2. фирмата под која ќе работи организацијата, 

односно единицата; 
3. седиштето на организацијата, односно еди-

ницата; 
4. дејностите со кои ќе се занимава организа-

цијата, односно единицата; 
5. износот на средствата за основање и почеток 

на работа и начинот на нивно обезбедување, како 
и дали тие се обезбедуваат со обврска за враќање 
или безг таа обврска; 

6. одговорноста и условите на одговорноста на 
основачот за обврските на организацијата, односно 
единицата; 

7. името на лицето, односно имињата на лицата 
што ќе ги вршат подготвителните дејствија до упи-
сот на конституирањето на организацијата, односно 
единицата во судскиот регистар и неговите, односно 
нивните други овластувања, и 

8. други податоци определени со закон. 
За промена и проширување на дејноста на ор-

ганизацијата, односно единицата одлучува основа-
чот. 

Член 10 
Со работата на организацијата, односно едини-

цата раководи управителот на установата или ра-
ботник што тој ќе го определи. 

Условите за назначување на работникот од став 
1 на овој член се утврдуваат со општ акт на уста-
новата. 

Член 11 
Установите можат да ги здружуваат средствата 

со организации на здружениот труд што се зани-
маваат со производство и други дејности и со про-
метот на стоки и услуги и да остваруваат други об-
лици на здружување и деловна соработка, засно-
вани врз заеднички интереси на работниците зара-
ди задоволување на заедничките интереси во про-
изводството и репродукцијата, проширување на ма-
теријалната основа на трудот или остварување на 
други заеднички интереси во стекнувањето на до-
ходот. 

За здружувањето на средствата од став 1 на 
овој член установите, по претходна согласност на 
основачот, склучуваат со организацијата на здру-
жениот труд самоуправна спогодба со која се уре-
дуваат нивните меѓусебни односи, права, обврски и 
одговорности. 

Член 12 
Прописите за правата, обврските, одговорноста 

и самоуправувањето на работниците во работната 
заедница на органите на управата во Републиката, 
соодветно се применуваат и на работниците во ра-
ботните заедници во организациите, односно еди-
ниците. 

Работните луѓе од став 1 на овој член, своите 
права, обврски и одговорности ги остваруваат во 
работната заедница на установата. 

Член 13 
Прописите што се однесуваат на книговодство-

то, амортизацијата на основните средства, Ревало-
ризацијата на основните средства, средствата за ре-
зерви, техничката опременост и заштитата на ра-
ботата, како и другите одредби за работењето на 
основните организации на здружениот труд, соглас-

но ќе се применуваат и на работењето на органи-
зациите, односно единиците, доколку со овој закон 
не е определено поинаку. 

Член 14 
Организациите, односно единиците можат да 

користат заеми и кредити ка ј банките и други фи-
нансиски организации. 

Можат да заклучат договор за кредит за инвес-
тициони вложувања само со претходна согласност 
на основачот. 

Член 15 
Финансиското работење на организациите, од-

носно единиците се врши преку посебна сметка ка ј 
Службата за општествено книговодство. 

Доколку организацијата има свои единици, тие 
се должни да имаат свои посебни сметки ка ј Служ-
бата за општествено книговодство. 

Член 16 
Ако од средствата на организацијата, односно 

единицата не можат да се исполнат обврските што 
ќе настанат од нивното работење, за тие обврски 
одговара општествено-политичката заедница, чиј 
орган ја основал организацијата, односно едини-
цата. 

Член 17 
Доходот што се формира од вкупниот приход, 

што организацијата, односно единицата го оствару-
ва, по подмирувањето на материјалните трошоци, 
трошоците на амортизацијата, договорните обврски 
и средства за резерва, го распоредува работната за-
едница на установата во согласност со основачот 
или органот што тој ќе го овласти. 

Чистиот доход се распоредува за лична и за-
едничка потрошувачка на работниците во органи-
зацијата, односно единицата за надоместок и награ-
да за работата на осудените лица и малолетните 
сторители на кривични дела, за унапредување и 
проширување на материјалната основа на трудот 
и за создавање и обновување на резервите во орга-
низацијата, односно единицата, посебните фондови, 
како и за други намени предвидени во Законот за 
извршување на кривичните санкции или друг з а к е 

Член 18 
Организацијата, односно единицата издвој 

средства и во посебните фондови на установите 
се користат за: 

1. големи поправки и изградба на објекти 
установата; 

2. унапредување на воспитно-поправната ра 
та на осудените и малолетниците во установата 

3. помош на осудените лица при отпуштање 
установата, и 

4. здружување на средствата за изградба, дог-
радба и адаптација на објекти за потребите на ус-
тановите во Републиката. 

За височината на издвојувањето на средства 
од став 1 на овој член, како и за користењето 1 
средствата од точка 1 и 4 на овој член одлучувај 
работните луѓе во организацијата, односно едиш 
пата и тоа: во казнено-поправен дом и воспитна 
поправен дом, во согласност со републичкиот секрз 
тар за правосудство, а во затворите во согласно^ 
со основачот или органот што тој ќе ги овласти 

Член 19 
Приходите остварени од работењето на органи^ 

зациите, односно единиците се ослободени од пла^ 
ќање на даноци, камата на деловен фонд, придоне-
си од заеднички резерви, придонеси и други давач-
ки спрема самоуправните интересни заедници, освен 
од придонесите на личните доходи на работниците 
исплатени во организациите, односно единиците. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесу-
ваат на данокот на промет. 
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Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат 
и на приходите што затворите и воспитно-поправ-
ните домови ги остваруваат во производна дејност 
и вршење на услуги, а немаат основано организа-
ција, односно единица. 

На исплатените надоместоци и награди за ра-
бота на осудените лица и малолетните сторители 
на кривична дела не се плаќаат даноци и придо-
неси. 

Член 20 
Организациите, односно единиците се ослобо-

дуваат од плаќање на придонеси и други давачки 
според прописите за изградба, доградба и адапта-
ција на објекти сврзани со вршењето на нивните 
стопански дејности. 

Член 21 
Надзор над работата на организациите, односно 

единиците врши Републичкиот секретаријат за пра-
восудство а во однос на материјално-финансиското 
работење и Службата на општественото книговод-
ство. 

Член 22 
Во установа во која не е основана организација, 

односно единица во смисла на овој закон прихо-
дите што се остваруваат од работата на осудените и 
малолетни лица се распоредуваат согласно член 17 
и 18 на овој закон. 

Член 23 
Организациите, односно единиците на устано-

вите се должни своето работење да го усогласат со 
одредбите на овој закон во рок од 1 година од де-
нот на неговото влегување во сила. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за работење на посеб-
ните организации во казнено-поправните установи 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија", бр. 5/73). 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

253. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршува-
ње на Републичкиот буџет за 1978 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 мај 
1979 година. 

Бр. 08-1366 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во 

1978 година изнесуваат: 

Остварени приходи 
Издвоени средства во посто-
јаната резерва на Републиката 

3.702.409.197 динари 

20.297.053 ^динари 

Вкупен износ на остварените 
приходи 3.722.706.250 динари 
Вкупен износ на извршените 
расходи 3.722.706.250 динари 

Член 2 
Прегледот за извршување на билансниот дел на 

Републичкиот буџет за 1978 година и Посебниот дел 
на завршната сметка се составен дел на оваа за-
вршна сметка. 

Член 3 
Завршната сметка и Прегледот за извршување 

на билансниот дел на Републичкиот буџет за 1978 
година ќе се објават во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

П Р Е Г Л Е Д 

за извршување на билансниот дел на Републичкиот буџет за 1978 година 

I. П Р И Х О Д И 

1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДО-
ХОД 

11 Данок на доход 
12 Данок од личен доход од продолжена работа и 

работа на пензионери 
13 Данок од личен доход од земјоделска дејност 

од 
340.000.000 

30.000.000 
60.000.000 

340.000.000 

30.000.000 
60.000.000 

368.992.032 

27.572.919 
42.720.089 
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2 ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА 
,ПРИХОДИ ОД ИМОТ 

П Основен данок на промет на производи 1.400.000.000 1.485.600.000 1.503.291.413 
:V : г; \уул републички данок на промет на производи 630.000.000 630.000.000 547.561.884 

. А К С И 

?! O'.xca на вода 13.000.000 13.000.000 27.008.124 

4. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ И ПАРИЧ-
НИ КАЗНИ 

51 Парични казни 33.000.000 35.000.000 23.224.373 

5. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

GI Приходи на органите на управата 4.000.000 4.000.000 3.317.060 
62 Приходи од камата на Народната банка 30.000.000 30.000.000 28.980.764 
52 Други приходи 10.000.000 10.000.000 11.228.562 

6. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

73 Дополнителни средства од Федерацијата 1.138.809.000 1.138.809.000 1.138.809.000 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови од 1 до 6) 3.688.809.000 3.774.409.000 3.722.706.250 

И. Р А С X О Д И 

0 1 -
0 1 -

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТ-
ВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

-1 Средства за работната заедница 
-2 Средства за функцијата на органот 

290.831.000 
511.885.000 

289.988.000 
532.425.647 

286.557.875 
502.825.128 

ВКУПНО 01: 802.716.000 822.4i3.647 789.383.003 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА З Д Р У Ж Е Н И -
ЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

03 Средства распоредени за финансирање на опште-
ствено-политичките организации и на здруженија -
та на граѓаните . 121.686.000 123.161.800 122.961.400 

ВКУПНО 03: 121.686.000 123.161.800 122.961.400 

04 НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

04—1 Средства за тековни вложувања 
04—2 Амортизација 

ВКУПНО 04: 

200.242.000 
10.928.000 

211.170.000 

198.242.000 
10.928.000 

209.170.000 

186.230.000 
10.422.000 

196.652.000 

05 ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОС-
ПИТУВАЊЕТО 

05 Средства распоредени за образование и воспиту-
вање 26.180.000 26.130.000 26.130.000 

ВКУПНО 05: 26.180.000 26.130.000 26.130.000 
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06 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

06 Средства распоредени за научна дејност 

ВКУПНО 06: 

6.280.000 

6.280.000 

9.709.000 

9.709.000 

9.628.432 

9.628.432 

07 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

07 Средства распоредени за културно-просветНа деј-
ност 

ВКУПНО 07: 

11.014.000 

11.014.000 

11.014.000 

11.014.000 

10.964.000 

10.964.000 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

08 Средства распоредени за социјални грижи 

ВКУПНО 08: 

142.140.000 

142.140.000 

140.140.000 

140.140.000 

149.896.842 

149.896.842 

09 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

09 Средства распоредени за здравствена заштита 

ВКУПНО 09: 

88.980.000 

88.930.000 

88.980.000 

88.980.000 

3.970.000 

88.970.000 

12 - ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

12 Придонес за финансирање на потребите на Феде-
рацијата 

ВКУПНО 12: 

1.164.301.000 1.170.180.000 1.170.180.000 

1.164.301.000 1.170.180.000 1.170.180.000 

14 - ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

14—1 Општи дополнителни средства 
14—2 Наменски дополнителни средства 

ВКУПНО 14: 

546.832.000 
245.000.000 

546.832.000 
245.000.000 

791.832.000 731.832.000 

546.832.000 
245.000.000 

791.832.000 

16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

16—2 Средства за компензации, премии, регреси и надо-
местоци 259.000.000 

ВКУПНО 16: 259.000.000 

282.450.000 

282.450.000 

270.401.178 

270.401.178 

17 - ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРС-
КИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

17—1 Тековна буџетска резерва 
17—2 Обврски од поранешни години 

11.193.000 22.830.000 22.808.442 
1.620.000 31.181.500 27.703.783 

ВКУПНО 17: 12.813.000 54.011.500 50.512.225 

18 - КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕД-
СТВА 

18—4 Постојана резерва на СР Македонија 
18—5 Отплати на кредити 

19.777.000. 
30.920.000 

20.297.053 
24.920.000 

20.297.053 
24.898.117 

ВКУПНО 18: 50,697.000 45.217.053 45.195.170 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 
(01 до 18) 
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254. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 17 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 24 мај 1979 година, донесе 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 

СТОПАНСТВОТО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Социјалистичка Република Ма-

кедонија за инвестиции во стопанството за 1978 
година изнесуваат: 

1. Пренесени средства од 1977 година 
2. Остварени приходи во 1978 година 

ВКУПНО: 

4.727.982.464 
206.271.424 

4.934.253.888 
318.102.242 

4.616.151.646 

3. Непосредни расходи 
4. Расположиви средства на 31. XII. 

1978 година 
Член 2 

Завршната сметка на средствата на Социјалис-
тичка Република Македонија за инвестиции во сто-
панството за 1978 година ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија '. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1395 Претседател 
24 мај 1979 година на Соборот на здружениот труд 

Скопје инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

255. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 од 
Законот за високото образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и на Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 24 мај 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ, ВО 
ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВА-

ЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — 
Градежен факултет во Скопје, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на студии и уче-
ството на студентите и претставниците на опште-
ствената заедница ВО самоуправувањето, што го до-
несоа работниците на ООЗТ Градежен факултет во 
Скопје на референдумот, одржан на 6 мај 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1399 
24 мај 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

253. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

социјалистичка Република Македонија, член 45 од 
Законот за социјална заштита („Службен весник на 
СРМ" број 9/78) и член 122 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" број 11/76), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 24 мај 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО 
ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН" - БИТОЛА НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО 
ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗА-
ШТИТА И ВО ДЕЛОТ ВО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ 
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И 
УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВА-

ЊЕТО 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо 
Рацин" — Битола на одредбите од значење за ос-
тварување на посебниот општествен интерес во да-
вањето услуги од социјална заштита и на делот 
во кој се уредуваат правата и обврските на учени-
ците и учеството на претставниците на општестве-
ната заедница во самоуправувањето, што го доне-
соа работниците на Заводот на референдумот, одр-
ж а н на 25 октомври 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1400 Претседател 
24 мај 1979 година на Собранието на 

Скопје СРМ, 
Претседател Благоја. Талески, с. р. 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

па Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 
257. 

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз -
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 
мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-

НИТЕ КРАИШТА 
За директор на Републичкиот фонд за креди-

тирање побрзиот развиток на стопански недо-
волно развиените краишта, се именува 

м-р Ѓоко Мојсов, досегашен директор на фондот 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 08-1315 Претседател 

24 мај 1979 година на Собранието на 
Скопје СРМ, 

Претседател Благоја Талески, с. р. 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 
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258. 
Врз основа на член 14 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 маЈ 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
I. Поради истекот на мандатот од должноста 

претседател и членови на Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта, се разрешуваат: 

— претседателот 
Мито Пејовски, член на делегацијата на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија; 

— членовите: 
Душко Титовски, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Мети Крлиу, како делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и член на делегацијата на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија во Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, 

Десанка Делимитова, како делегат во Соборот 
на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, 

Васил Димовски, како член на Секретаријатот 
на Претседателството на РК на ССРНМ, 

Павлина Топукова, потсекретар во Републички-
от завод за општествено планирање и 

д-р ѓорѓи Чепујновски, доцент на Економскиот 
факултет во Скопје. 

II. За претседател и членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно развиените 
краишта, се именуваат: 

— претседател 
Иќмет Кривца, потпретседател на Стопанската 

комора на Македонија; 
— членови: 
д-р Синиша Спасов, потпретседател на Советот 

на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Васил Димовски, претседател на Задружниот 

сојуз на Македонија, 
Милорад Антевски, извршен секретар на Прет-

седателството на ЦК СКМ, 
м-р Борис Блажевски, помошник директор на 

Републичкиот завод за општествено планирање, 
Велимир Бундалевски, вице гувернер на Народ-

ната банка на Македонија, 
д-р Никола Узунов, редовен професор на Еко-

номскиот факултет во Скопје и 
Петар Стоилов, самостоен советник во Собра-

нието на СР Македонија. 
Број 08-1316 Претседател 

24 мај 1979 година на Собранието на 
Скопје ' СРМ, 

Претседател Благоја Талески, с. р. 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

259. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување па Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
оранието на Социјалистичка Република Македонија., 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОБИРОТ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА ГЕОГРАФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница 
на Собирот на работниците на Географскиот ф а -
култет во Скопје, се именуваат: 

Љубица Кецман, професор по географија во 
гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин" — Скопје, и 

Крсте Атанасовски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1317 Претседател 
24 мај 1979 година на Собранието на 

Скопје СРМ, 
Претседател Благоја Талески, с. р. 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

260. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
24 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I. Поради истекот на мандатот се разрешуваат 
претставниците на општествената заедница во Со-
ветот на Правниот факултет во Скопје: 

Владимир Томовски, и 
Блаже Петровски. 
П. За претставници на општествената заедница 

во Советот на Правниот факултет во Скопје, се 
именуваат: 

Михајло Николовски, секретар на Секретарија-
тот за образование на Собранието на општина „Цен-
тар" — Скопје, и 

Есад Имери, секретар на Комисијата за органи-
зациони, идејни и политички прашања на ЦК СКМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1318 Претседател 
24 мај 1979 година на Собранието на 

Скопје СРМ, 
Претседател Благоја Талески, с. р. 

на Соборот на здружениот 
ТРУД, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

8 јуни 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Врз основа на член 40 од Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила во усогласу-
вањето на самоуправното уредување на односите во 
распоредувањето па доходот и чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични доходи во СРМ 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/77), се дава след-
нава 

О Б Ј А В А 

1. Според известието на Републичкиот завод за 
општествено планирање, бр. 148/1 од 21. 2. 1979 го-
дина, планираните односи во распоредувањето на 
чистиот доход на ниво на општествениот сектор на 
стопанството во СР Македонија за 1979 година се: 
за лични доходи 80,5%, за заедничка потрошувачка 
6,8%, за унапредување и проширување на матери-
јалната основа на трудот 11% и за средствата за 
резерви 1,7%. 

2. Според известието на Републичкиот завод з; 
општествено планирање, бр. 148/1 од 21. П. 1979 го-
дина, планираниот номинален пораст на просечниот 
чист личен доход по вработен во СРМ во 1979 го-
дина изнесува 14%. 

Ова мерило директно не се применува од стра-
на на основните организации на здружениот труд, 
туку претставува просек на планираното распореду-
вање на ниво на вкупно стопанство на СРМ што ќе 
треба да се оствари како резултат на доследната 
примена на утврдените мерила и планските пока-
затели на групациите и организациите. 

3. Според известието на Службата за опште-
ствено книговодство се објавува податокот: испла-
тен просечен личен доход по условно неквалифику-
ван работник во организациите на здружен труд од 
стопанството на СР Македонија според завршните 
сметки за 1978 година изнесува 48.235,36 динари. 

Исплатениот просечен личен доход по условно 
неквалификуван работник според завршните смет-
ки за 1978 год. по одделни општини се добива од 
надлежната организациона единица на Службата 
на општественото книговодство. 

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ 

Претседател, 
Аспарух Каневче, с. р. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Врз основа на член 95, а во врска со член 89 
став 3 и член 90 став 1 од Законот за редовните су-
дови („Службен весник на СРМ" број 17/79 — пре-
чистен текст), собранијата на општините Чаир, Гази 
Баба и Кисела Вода 

О Б Ј А В У В А А Т 

дека ќе вршат избор на судија — претседател на 
Општинскиот суд Скопје II — Скопје 

Заинтересираните кандидати покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: 
да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со 
потребно искуство и стручно знаење, со положен 
правосуден испит и морално политички квалитети 
за вршење на судиската функција . 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Чаир — Скопје — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена од 
објавувањето на соопштението. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Стр. 524 - Бр. 19 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за вонпроцесната постапка — — 461 

Закон за извршување на санкциите за 
кривични дела и стопански престапи — 481 
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